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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

قال هللا تعالي : قا

﴿                    

    ﴾ :[18]سورة األنبياء

﴿

 ﴾ 

 [121] سورة األنعام:   
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ه آل   ، و×   حممدوالصالة والسالم على رسول اهلل  ،هللاحلمد 

  .. ن واالهه وَموصحب 
  .(1) ﴾َربََّنا افَْتحْ َبيَْنَنا َوَبيَْن قَوْم َنا ب الَْحقِّ َوأَنَْت َخيْرُ الْفَات ح نَي﴿

  وبعد:
 املص رة   رت اهليئ    ( نَشم1998ه  1419)املاضي صيف ال يف

  كتابا مرتمجاً ضمن سلسل  مكتب  األسرة    العام  للكتاب  
بركات »حممد واليهود نظرة جدةدة(، تأليف الدكتور عنوان )ب

 .«مراد حممود علي»، ترمج  «أمحد
حمتواه، حتى هالين يف  تُ، ونظرْيف قراءة الكتاب تُشرعْ وما إنْ

عن املح ا فرتة ات، وةحف ح ب  بامل جّع َةوجدْتُه حيث  ما تضمنه؛
 .أصول اإلسالم وثوابته ضدَّوالشبهات  

 ي أنّ، غلب على ظنِّعلى ما فيه تُالكتاب ووقفْ قراءةَ تُنهيْوملا أَ
ه اس    إال وض  ُ   على ما ةبدو    ف ليس له من الكتاب  املؤلِّ
وم ا    ن امل أجورةن حل رب اإلس الم     م  عملٍ فرةَق ، وأنّعليه

ه، سوم    ض    أسهم يف إعداد هذا الكت اب، و    هم  أكثَر
ي حتى إنه لق د هه ب ظنِّ    وَنسْج  مفرتةات ه، شبهاته،  وصناع  

 تُعرفْ   ، ولكنْمستعار «بركات أمحد»اسم  أنّ للوهل  األوىل إىل
 .   فيما زعموا  م سل ، ومُه كاتب هنديٌّفيما بعد أنّ

أفكارهم،  ومعاةش   (2) م  إنتاج املستشرقني ناتعامل خالل ن وم 
                                      

 .89األعراف: سورة  (1)

= ؛  ِمن كافـة ووانبِـ  هم الغربيون الذين ختصصوا يف دراسة الرشق اإلسالمي   : املسترشقون (2)
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اإلسالم،  ضدَّ ومحاعَن التٍَمن َحم  ب عبارة عن صورٍنرى أن الكتا
وه و    أبناء املس لمني    ر أحدُربها املستشرقون، وسُخِّك  ىتولَّ

غح اء البح ث    إلهاعتها ونشرها  ت  واحد من صنائعهم  
 .العلميّ

األوىل  ويف أثناء قراءتي للكتاب تبني لي أن هذه ليست امل رةَ 
اب فيه ا بنش ر كت اب    م  للكتاليت قامت اهليئ  املصرة  العا

ه قب ل  وإمنا سبق هلا أن نش رتْ  ؛نظرة جدةدة()حممد واليهود 
م، ضمن سلسل  األلف كتاب 1996، وهلك يف عام هلك بعامني

كما هو احلال يف ه ذه امل رة   ، بثمن زهيدةومها  يَ ، وب الثاني
 .الثاني ، م  فخام  طبعته يف املرتني

منرب »ك األثناء أن جمل  يف تل تُبل وجدْ ؛وليس هذا فحسب
، لكتاَباضت عَر  األوقاف املصرة    وزارة  حال  لساَن    «اإلسالم

يل، وساقته عل ى  والتبجن احلفاوة ه للقراء يف موكب م متْوقدّ
أو     فت عل ى اس م ص احبه   ، وأضْ  موضوعهأنه فتح جدةد 

وهلك يف  ،(الكب  الكاتب اهلنديّلقب )  باألحرى املنسوب إليه  
 .(69   66صفحات م )1997ه  1418بان عدد شع

عرب اهليئ  املص رة  العام       ه وزارة الثقاف   فالكتاب نشرتْ
، هذا يف بتقرةظه «منرب اإلسالم»، وقامت جمل    مرتنيللكتاب  

أخ رى يف   رمبا قامت جهات ؛ةدريمصر بلد األزهر فقط، ومن 

                                                                                         
، وقـو بسسـُُ  إلخ، لـوواف  شـتو وأهـواف فت  ـة تارخِي ، أديانِ ، شعوبِ ، لغاتِ  وآدابِ  ...= 

ــن ودوافعــ ، ومج  ــ  االسترشــاق ونتــ ت ،احلــوي س عــن م  ــوم  ، وموقــا املسترشــقن ِم

دار االسترشـاق بـن احلقيقـة والتلـ ي ،  وذلـ  يف كتـا :اإلسالم، بام يغجي عـن اإلعـادة هجـا، 

 م.2015هـ 1436مرص، ط السادسة  -الك مة 
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 .رمبا ةعاد نشره بعد هلك، وبالد أخرى بنفس الفعل
عل ى   علميٍّ ن كتاب  ردٍّم  بدّ أنه ال هذا وغ ه رأةتُ ن أجلم 

، ، وةزةل ش بهاته همحاعَن ف دْأباطيله، وة دةفنِّ ؛الكتاب املذكور
حتى  نهض للرد عليه اأحدً  فيما أعلم    خاص  وأنين مل أجد  
 .كتاب  هذه السحور

هنا ليس على الكاتب امل أجور، إه   وليكن معلوماً أن الردَّ هذا؛
على مصن  هذه الشبهات    يف احلقيق     وإمنا الردّ ؛رةَنك هو 

، وه م املستش رقون   األثيم   ، ومصدر تلك املحاعن الساقح 
م الذةن سخّروا هذا الكاتب العميل، ووجه وه  رون ودوائره واملنصِّ

 يف هذه املرة.  واهلدَم ليتوىل هو التدمَ 
يف حماربته  م اإلسال أعداء  وسائل  ن أخبث م  ر أنّكْبالذّ وجدةرٌ
هل دم ال دِّةن     هم، واس تئجارَ املس لمني أبناء  بعض  استخداَم
، انحالقًا م ن خمحَّ ط  يف مقوماته وثوابته ، والتشكيك احلنيف

 .(هاأعضائ  ةقحعها أحدُ جيب أنْ الشجرة ، وهو: )عوهلئيم وض
ن هنا قاموا بصناع  كث ةن من العمالء ليكونوا امتداداً وم 

اإلس الم وةبحن ون    رونظه افقني الذةن كانوا ةُألسالفهم املن
 .خ الفَه

 ن قدةم الزمان.مبثل هذا م  × ولقد تنبأ رسول اهلل
كَ اَن النَّ ا ُ   »اهلل عنه ق ال:   رضي عن حذةف  بن اليمان

َعن  اخلَيْر ، َوك نْتُ أَسْأَل هُ َعن  الشَّرِّ َمَخافَ َ  × َةسْأَل وَن َرسُوَل اللَّه 
إ نَّا ك نَّا ف ي َجاه ل يَّ  ٍ َوَش رٍّ،   ، َةا َرسُوَل اللَّه  :ي، فَق لْتُأَنْ ةُدْر كَن 

فََجاَءَنا اللَّهُ ب َهَذا اخلَيْر ، فََهلْ َبعَْد َهَذا اخلَيْر  م  نْ َش رٍّق قَ اَل:    
َنَع مْ، َوف ي ه    »َهلْ َبعَْد َهل كَ الشَّرِّ م نْ َخيْرٍق قَاَل: فَق لْتُ: ، ف«َنَعمْ»
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قَوْمٌ َةهْدُوَن ب َغيْر  َه دْة ي، َتعْ ر فُ   »لْتُ: َوَما َدَخنُهُق قَاَل: ق ، «َدَخنٌ
 ؛َنَع مْ »ق لْتُ: فََهلْ َبعَْد َهل كَ اخلَيْر  م نْ َشرٍّق قَاَل: ، «م نْهُمْ َوتُنْك رُ

ق لْتُ: َة ا   ،«لَى أَبَْواب  َجَهنََّم، َمنْ أََجاَبهُمْ إ لَيَْها قََذف وهُ ف يَهاعدَُعاةٌ 
هُمْ م  نْ ج لْ َدت َنا، َوَةَتكَلَّمُ وَن    »سُوَل اللَّه ، ص فْهُمْ لََناق فَقَاَل: َر

 .(3) «ب أَلْس َنت َنا
نفضح أولئ ك املستش رقني    علينا أنْ ومن هنا كان لزامًا

هم، ح اعن  م ، وضعَفآرائهم ، وتهافَتزةفَهم هم، ونكشَفوعمالَء
ر ك نَي ب  أَمَْوال ك مْ  َجاه دُوا الْمُشْ  »: × انحالقاً من قول الرسول

 .(4) «َوأَنْف س ك مْ َوأَلْس َنت ك مْ
ن م    حل قِّ ى على النا  واَدأجْ العلميُّ وأحياناً ةكون اجلهادُ

ةكون يف ك ث  م ن    الغزو الفكريَّ ، كما أنّلعسكريّاجلهاد ا
 .يّعلى النا  من الغزو العسكر األحوال أضرَّ

ع ن   " اإلس الم من رب "وةؤسفين أن أرفض ما كتبته جمل  
 :، حيث جاء فيهاالكتاب

" للكاتب كتاب "حممد واليهود نظرة جدةدة )وقد ظهر أخ اً
الكب  الدكتور بركات أمحد، وترمج  حمم ود  واملؤرخ اهلندي 

                                      
، 712/  6أخرو  البخـار،،   املجاقـب ع عالمـال الجبـوة يف اإلسـالم، فـتر البـار، ( 3)

ع مالزمــة عاعــة املسـ من عجــو ف ــور ال ــتن، ، ومســ م ،   اإلمــارة ع ووـو3606رقـم 

 .1847، رقم  237،  236/  12مس م برشح الجوو، 

 ، والجسـايي،  2504رقـم  1/577أخرو  أبو داود،   اجل اد ع كراهية تـر  الغـ و ( 4)

، والـوارمي،   11837رقـم  575/ 3، وأمحـو يف املسـجو، 6/7اجل اد ع ووـوع اجل ـاد 

، واحلــاكم يف املســتور  2431رقــم  3/280بال ســان واليــو ن اجل ــاد ع يف و ــاد املرشــك

 ، وقال: صحير عىل رشط مس م، ووافق  الذهبّي. )ك  م من رواية أنس بن مال (. 2/81
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، ألنه اعتمد بالقراءةن الكتب املهم  واجلدةرة ، وهو م علي مراد
ن على األسلوب العلمي يف تناول تارةخ اليه ود وم وقفهم م    

 ( أ . ه .الكرةم الرسول
ن الكتاب مل ةعتم د عل ى األس لوب    ؛ ألوهذا خالف الواق 

، وإمنا كان عبارة ع ن ص ياغ    احليادةلزم جانب  ومل، العلميّ
يف ثوابت اإلسالم،  والحاعن   ار املستشرقني وآرائهم املتحامل  ألفك

 أدل  على ه ذا يف  تُكرْ، وقد َهلقواعد البحث العلميّ واجملافي  
 .األول من كتابي هذا، ومواض  أخرى يف ثناةا البحث الفصل

وجممل ه ذه الدراس   ةنحص ر يف أن    : )ثم إن اجملل  قالت
 × اليهود ال عهد هلم وال ميثاق، وكم غدروا بالرسول الك رةم 

 .وأصحابه( أ. ه 
ألن كت اب   اجملل  م ن أعج ب العج ب؛   وهذا الذي تقوله
، وهي قررها هلنتيج  اليت زعمت أنّاةنْته  إىل "حممد واليهود" مل  

 بل إنّ ؛وأنهم أصحاب غدرأن اليهود قوم ال عهد هلم وال ميثاق، 
، لليه ود  ت امٍّ  احني ازٍ ليس س وى  منتهاه  ن أوله إىلالكتاب م 
زعم ه  ملا ت صرةحٍ يٍ، ونفْلتجميل صورتهم مستميت ٍ وحماوالتٍ

 !! الوفاءاليهود مضرب املثل يف  ر أنّكَ، لدرج  أنه َهاجملل 
يف مع ر  الثن اء     ومما ةدعو للدهش  أن اجملل  هكرت  

، ح بها الكت اب، يف ااه ل ت امٍّ   اليت طفَ املحاعَن  واإلعجاب  
 عن خبثها وخحورتها !! وغفل ٍ

ي ع ن  و وم ا رُ : )قول كاتب حبث "حممد واليهود" تْفذكَر
ةك ن إال أس حورة م ن ه ذه      حممد بيهود احلجاز مل عالق 

 !األساط ( !
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، وال يت  بني املسلمني واليه ود  عتقِّوالصحيف  اليت وُ: )وقوله
 إخل !!( ... املدةن فت خحأ بأنها دستور ص وُ

ر، اب السَيتّزعمه الذي خالف فيه مجي  املؤرخني وك  تْوهكَر
 .بعد إجالء بين قرةظ  وبين النض (وهو: )أن الوثيق  وُقِّعت 

، وخاص    بين قرةظ    وي بشأن غزوةه لكل ما رُإنكاَر تْوهكَر
، وتقسيم ي الذرة ، وسبْالرجالفيهم بقتل  "معاهٍ بن  سعد " حكَم

، مبا فيها رواة ات  ه لكل الرواةات اليت صحت بذلكاألموال، وردَّ
 ومسلم !! البخاريّ

" كتاب "حممد واليهود نظ رة جدة دة   إنّثم قالت اجملل : )
كت ب  ن الللباحث والكاتب اهلندي الدكتور بركات أمحد م   

املهم  اليت عاجلت هذا املوضوع باألسلوب العلمي الذي ةعتم د  
احلق ائق ومناقش      إىل ، واالستنادص والفحصعلى التمحي

األساط  اليت انساق إليها بعض املؤرخني، والتحليل الدقيق مل ا  
والبخاري ومس لم، وآراء  ، وابن سعد أورده ابن إسحاق والواقدي

دكتور بركات أمح د عل ى   ، وقد اعتمد البعض املستشرقني
 !!! نصوص القرآن الكرةم يف تدعيم استناجاته وآرائه( أ.ه  .

، وباقي فصوله تثب ت  ن كتابي هذاالفصل األول م  : إنّتُقل
كات ب كت اب "حمم د     وتقح  ب أنّ  ،عكس ما تقوله اجملل 

ل إال على الظنون ، ومل ةعوّمل ةعتمد إال على رأةه وهواه واليهود"
املستشرقني التخمينات اليت استوحاها من كتابات واالفرتاءات و

 ا، ونت ائجَ معتقدات كوَّنها سلفًؤكِّد وةبها رةن، ليخدم واملنصِّ
حبال من   كما أن القرآن الكرةم ال ةؤةده   ،أعدها قبل البحث

 .  يف استنتاجاته وآرائهاألحوال 
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الكتاب املذكور يف  بشأنل كاتب املقال فَولست أدري كيف غَ
عن تلك املحاعن اليت سحرها بيده مادحاً " منرب اإلسالم"جمل  
 قق!!للكتاب

جاء م ن رواةات " لكل ما بركات أمحد"عن وصف  غَفَلكيف 
 ق!!بيهود احلجاز بأنه أساط  ق ×عالقات الرسول تتحدث عن 

أال ةعلم أن القرآن الكرةم وصحيح السن  قد روةا جوانب عن 
 قباليهود ق ×عالقات الرسول 

وةوص ف   ،سب ائ ما روةاه ضمن كالم الكاتب الةدخل  فهل
 قباألساط  أةضاً ق

الرواة ات،   ص حيحَ "بركات أمح د"   ل عن إنكارفَوكيف غَ
، نيالص حيح يف  ج اء ملا     يف ثناةا كتابه   ه املتكرر وتكذةب 

 قبشأن أحداث بين قرةظ  قم ن رواةات واتفق عليه الشيخان 
برك ات  "امل دعو   عه تحاوَلن ماجملل  وَم ثم أمل ةقرأ كاتبُ

ه عل ى حماكم   ب ين    ، وإطالقَ×على مقام الرسول  "أمحد
: بأنها   والعي اه ب اهلل       ×ها النيب ها وأقرّكوَّنقرةظ  اليت 

 قق"عدال  صورة  "
 ب املعجزات يف الغ زوات،   ×لرسوله  تعاىل اهلل  تأةيَد هوإنكاَر

 ن اخ تالق  م   هو إمنا ها وأحادةَث ر تلك املعجزات أمْ ه بأنّوزعَم
 ققهمر ومبالغات اب السَيتّك 

 ققهمَمهم وشتْوسبَّ ه يف عدال  الصحاب  وطعَن
 ققه للهجرة النبوة  بأنها هروبونعَت

ه م نهم، واتهاَم    الغدر  وقوع  َي، ونفْه على أخالق اليهودوثناَء
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 املسلمني بالتحامل عليهمقق للمؤرخني
، ومل تتبني هلم × يببأن اليهود لك ةكونوا ةعرفون الن هوزعَم

.. إل ي آخ ر تل ك املح اعن     .ق نبوته دْعلى ص  عالم ٍ   أةّ
 !ق!قواملغالحات اليت طفح بها الكتاب 

 :نسان ليتساءل واألسى لم أ كيانهفإن اإل ؛أما بعد
ن ما املصلح  اليت تعود على املسلمني يف مصر وخارجه ا م    

مثل هذه الكت ب،   قيام وزارة الثقاف  يف بلد األزهر برتمج  ونشر 
ع  ببي ان  تبو، دون أن تكون متوزةعها على النا  بزهيد األمثانو

 !!ققعلى محاعنها  ، والردِّت هاخحور
وزارة   حت ى تلج أَ  البنّ اءة    اهلادف   الكتب ت مجي َُدوهل نفَ

إىل ترمج  كتاب "حممد واليهود نظرة جدةدة" الثقاف   املصرة   
هم ، وا رحَ هه وأباطيلَ  ونشره، لتذة  على الن ا  ض الالت   

 هقمبحاعن
دهم ةن ال م ن   يف بال بنشر كتابٍ النصارى ةسمحثم: هل 

 قعقائدهم وثوابت دةنهم
ن ةن ال م     ة دعموا كتابً ا   وأ اليهودُ هل لمكن أن ةسانَدو

 اليهودة  أو الصهيوني  يف أيّ مكانٍ يف العاملق
ر عل ى الن ا  يف   نَش  ورق  تُ نالشيوعيني ةرتكو هل نرىو
 ق، وتحعن يف ثوابتها ومبادئهاهم، لتنال من الشيوعي بالد

 بالتأكيد: كال ..
أموال املسلمني، وبأةدي ، وبلماها حيدث هذا يف بالد املسلمنيف

 !ق!املسلمني
ر إال نَشاليت تنال من اإلسالم ال جيوز أن تُ مثل هذه الكتب  إنّ
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، ه ا ها، وت دحض مفرتةات د أباطيلَتفنّ وافي ٌ كافي ٌ ومعها ردودٌ
ليربأ املسلمون من بالئها، وةكونوا يف منج اة م ن سومه ا    

 وأخحارها.
حمل التش كيك يف  َت ،هكذا بني املسلمني رتكَتُنشر وتُ ا أنْأمّ

 حقائق اإلسالم، وتحعن يف ثوابت الدةن، كما  م ل ال رةحُ  
داء ألع   فهذا ةكون مظاهرةً ؛املهلك َ واألوبئ َ الفتاك َ اجلراثيَم

عن سبيل اهلل وابتغائها  لصدّربه، ومؤازرة هلم يف ااإلسالم على ح
 .عوجا

 ف إنّ  ؛عليه للكتاب وأثنتْ جتْوأما جمل  وزارة األوقاف اليت روّ
ه ل تعم ل    ، و دد موقفه ا: للنا  رسالتها ن توضِّحعليها أ

  ها ق!، أم ضدَّلصاحل الدعوة اإلسالمي 
 .واهلل اهلادي إىل سواء الصراط

 

 إمساعيل علي حممد  :أبو مريم :وكتبه                                                             

     م1999يونيه 12 هـ1420صفر  27ظهر السبت :                                                                                       
           ـ مصر يف : كفر محاد ـ كفر صقر ـ الشرقية                                                                                              

 

***   ***   *** 
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 ل األولـــالفص

 

 أضواء على مصادر الكتاب ومنهجه

 

 بوهةــــمصادر الكتاب مشأوال: 

 

 العلمــّ البحــ   مــنها الكتــاب قــاد قواعــ ثانيــا: 

 النزيه
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 مصادر الكتاب مشبوهة أوال: 

 

 اآلراءس  «حممـو والي ـود نةـرة وويـوة»كتـاع  لقو اسـتقو صـا ُب 

سترشـقن املتحـام ن عـىل ن إنتـا  امل  ِمـكتابِـ د هبـا صـ حاِل و  التي سس 

لإلسـالم بصـ ة،  ّ  ُمـ، ب  واملتُـرفن يف عـواو م لكـ  مـا يس اإلسالم

  اعنس الرتويج ملُيف  ّ  واسُتغِ 
 غـريِ  وأهواف   ، لوواف س اإلسالم ضوّ  كثرية 

 بـ نّ ـ دون مبالغـة ـ رشي ة، بحي  يمكـن أن نقـرر مُمنيجـن وال  ن هية  

راملُاعن التي  ن مـا هـي إال صـورة أو نسـخة مكـررة ِمـ  هبـا كتاُبـ ط س

س  الكتـاع ال يعـوو  م عىل اإلسالم، كـام أنّ الل املسترشقن وم رتياِ  محس

روا أن سـ م حلــرع اإلسـالم نــا   راء أُ آل ًواأن يكـون ترديـ  ، ســواء  نسـذس

ع م  أس  هم؛إلي م آراءس  تُب اب الكسس أنس  وأسوَهس  ب هنا ِمن عصارة  القارئس  خوس

 .فكره، وخالصِة رأي 

 ةِ صــ  قيقـة دوافـ  املسترشـقن يف بحـوا م املت كر أنّ بالـذ   ووـوير  

 ، والصـو  و لـ ، ت تقي يف الج ايـة عـىل الكيـ، أهنا دواف  عواييةباإلسالم

 . ا عوواعن سبي  اهلل وابتغايِ 

كـان هجـا   إن   : ب ّنـالقوُل ، فإن  يؤس جا إذ  نقرر هذه احلقيقةس  ونحن

  أو داف    و نبي   ن قص  مِ 
 
ا  لوى املسترشقن؛ بر،ء فإنـ  يبـوو ضـنييال وـو 

واييــِة املريبــة ، أو تايً ــا يف حمــيد الــوواف  املتــبوهِة، واألهــواِف العس

يف إطـار  اخلـال ِ  الع مـي   موقـ  الـواف ِ  الج هية، كـام أنّ  غريِ  واملقاصوِ 

ن األ يـان ري مِ ية  حمووًدا،  تو إن  ليتوارى يف كث  ركة االسترشاِق 
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ـو حمـوودس ن خريُة الوراسـال االسترشـاقية، كـام يس مِ  ، بوروـة األاـر بقس

التحامـ   ، يسـتُي  أن يـ ا م تيـارس عـام   يع   مع ـا عـن ترسـيخ تيـار  

 لوى الغرع. هةِ ن صورت  املتو  مِ  لس و  عس ، ويُ ضو اإلسالم  ِ والتحي

 ـا بـالهاهن القاطعـة، يف ت  وأساب هذه احلقيقةس  ـ اهلل توفيقب ـ جُ  بس وقو أس 

 .(5)، بام يغجي عن اإلعادة هجا بعض ُكُتبي

يتبـن  «حممـو والي ـود»و يجام ن قي نةرة فا صة يف مصادر كتاع 

الج اهـة واحليـاد الع ميـن، مـا  إىل ـجمم  ـا  يف ـلجـا أهنـا مصـادر ت تقـر 

ــي أقــول  ــ   ـوع ج ، خــان ـ ب هنــا مصــادر متــبوهةدون جتــاوز ل واق

، هذه املصـادر جلـ  إلي ـا صـا ب ا رسالة الع م، وأمانة الق مأصحاهُب 

اط ة واملُـاعن اآلامـة الكتاع املذكور، واستعان هبا يف قذف الت م الب

،  صق اال امال الةاملة باألبريـاءمن ي  ، فكان مثس   كمثس ضو اإلسالم

، بالعرشـال مـن شـ ود الـ ور ام يستعن عىل إابـال دعـواه ال ـاورةِ 

هبم أسواق الج اق والُم ، ومبـاءال العصـيان واآلاـام،  ّ  غُ الذين تس 

اموا يف أوديـة الـونيا ، وهـعبيًوا لتـ وا م او  ، وغوس ممن باعوا ضاميرهم

 .عىل وووه م

بتــ ود  الالت ، ورو  ملُاعجــ ، مســتعيجًافالكاتــب قــو اســتقو ضــ

ن املسترشـقن، و ـاول خـواع الجـا  ب نـ  روـ  إىل مصـادر ال ور مـ

  .ع يجا خواعُ  هي ال أن يجُلس  ، ولكن  ع مية ن هية

                                      
 .85ـ  25يراوس  ال ص  الثاين من كتا : االسترشاق بن احلقيقة والتل ي  ص ( 5)
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 ـ وإىلفإن  ركة االسترشاق اللخمة عىل مـوار تارخي ـا  ؛ور  وال غس 

ــ ا صــ يبي  يســيُر ع ي ــا إّمــ ـاآلن   اقــو، أو  ، أو هيــود،  بمتعص 

ـ ، باإلضـافة إىلن أص  حيارع الوين مِ   ، أو م حو  وِت  استعامر،   ن مس

 .ن أعواء اإلسالم، وطالع الونيايوور يف ف   هؤالء وأولني  مِ 

ه ، ونـوّ عىل بعـض مصـادره التـي اعتمـو ع ي ـانةرة عاو ة  يون ق

الكتـاع،  يف قايمـة املصـادر آخـرس  رهـا أيًلـاكس ، وذس إلي ا يف صـور كتابـ 

   عىل الجحو التايل:وذل

 :«مكسيم رودنسون» لـ «حياة حممد»كتاب  ـ1

ب عىل الرتعـة اإلن  ي يـة ت، وقو اعتمو الكاوهو مسترشق فرنّس 

 .م1971ل يف نيويور  عام رِش ونُ  ،«آن كارتر» التي قام  هبا

واعتمــو ع يــ  صــا ب كتــاع  «رودنســون»هــذا الكتــاع الــذ، كتبــ  

، وأكثرها بـذاءة وتُـاوالً أ كتب االسترشاقن أسومِ  عوّ يُ  «حممو والي ود»

 .×عىل مقام الرسول حممو 
 ــ ةرييتجصـ ِوو ـةـ وهـي ذال وقو قام  اجلامعة األمريكية بالقاهرة 

لُ بـــة يف العـــام اجلـــامعي الكتـــاع اخلُـــري عـــىل اهـــذا  بتـــوريس

ــ  احلــ   الصــحُا فلــحس م، و97/1998 ــة ن مســ  س يف ذل  اجلامع

ن ِمـ الكتاع املـذكورُ  كذل  ما  واه ت لر ن  وكان  فرصة أِل ، القبيرس 

 .×عبارال السوء والب تان يف  ق نبي اإلسالم 
، ه اجلريمـة وأبـان عـن ملـمون الكتـاعوكان ممـن كتـا عـن هـذ
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 : ي  قال ،«األهرام» صحي ةيف  «صالح مجترص» الكاتب

مس م، لكججي أكت ي بـجامذ   قرة تست   أ،  فِ  50والكتاع في  أكثر من 

 :مج ا

تـ و  مـن السـيوة خو ـة  اإن حممـوً يقول املؤلـا: ) 78 حة يف ص

ا )عقـو اتكان يعانو كب   ، وأن ام دهرً  مستقبال ويلمنس ، ال قرمن  ر كي خيس 

الـرغم عـىل تع ق هبذه ال ووـة ، فبسبب اليتم وال قر يف ط ولت  (ن سية

 .(ن أهنا مل تتب  ن وات  اجلجسيةم

، ن اخرتاع حممـولقرآن مِ ا حياول املؤلا ت كيو أنّ  115ويف ص حة 

ن تـ و  ِمـ حممـًوا ألنّ  انةـرً ): ًقـا وـواه، ويقـولوأن  يـ   باآليـال وف

؛ فقـو ، وأهنا ت وو  قب ـ  مـرتنسيوة خو ة التي كان  تكهه ِسج اال

ُوىلس : ﴿ واءل اآليال تواسي  بقووا ري   لس س ِمنس األ  ُة خس ِخرس لسْل   !(﴾...  وس

قصــ  القــرآن مــا هــي إال  إنّ ): يقــول املؤلــا 151ويف صــ حة 

ــا تع مــ  حممــو و س  ــو مل ــان الســابقةتردي ــن األدي ــ  ِم ــق ن الكتــب ، وِم

 .الي ودية(

يف آخر الرسالة أصـبح  لغـة  إنّ ): يقول املؤلا 162ويف ص حة 

 .هووًءا( عصبية وأكثرس  القرآن أق   

إن السور القرآنيـة التـي ن لـ  يف ): يقول املؤلا 351ويف ص حة 

جرشـ في ـا ، تُ ا وأصـبر القـرآن شـب  وريـوة يوميـةغري ملموهنتس املويجة 

ــالقوالالتع ــيامل اخلاصــة ب ــواخلّ   ــام ال ــام اخلاصــة بالجة  ، واأل ك
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مم ـوء .. ويليا املؤلا: )إن هذا الجثر الذ، صيغ ب  القرآن  (ل وولة

 (.بالتكرار واألخُاء ال غوية

، وهـو و)لقو بِقي القرآن بعـو حممـ: يقول املؤلا 338ويف ص حة 

 .(6) (ن التعرمِ  تا  عق   الباطن الذ، ابتوع نوًعان

 :أيلا «رودنسون»ومن البذاءال التي مح  ا كتاع 

 : )كان من سـوء احلـأ أن شـعر ـ أ، حممـو ـ51 قال املؤلا يف ص

مـ   بعو ما تقوم  بـ  السـن   بالعاط ة الُبيعية التي أرواهاجتاه خو ة 

 .يم (ساء التابال واملحبوبال يف  رالج

، ومـن معانيـ : (Procureونال أ هجا استخوام الكتاع ل  ـأ )

، ، م  إمكانية اسـتخوام أل ـاأ أخـرىيعم  قّواًدا و  ب الجساء ل  نا

ــأ احلــريم ــذل  اســتخوام ل  ــا الوك ــار ، لكج  ــ بو إال أن ختت ــ الة ت س

 .أل اف ا

ــ ــا  ّ وكــ ن املؤلــا عس أو نقيصــة دون أن ي صــق ا  ع يــ  أن يــرت  ذنًب

ًُا55فقال يف ص حة ، × بالجبي أوالده بـروابد  ب م : )كان حممو مرتب

، رفجـاه مـن ميولـ  الغراميـة بعـو ذلـ ، رغـم مـا عأقوى من أ، وايقـة

ا رّ كثرية مس  ويصعب أن نتخي  أوقاًتا ل عبـارة  هبا دون أن يكون مسـتحق 

ارتكـب »وهـي أنـ   ـ، التي كان سامع ا سي  ع  لو سـمع اـ اإلن  ي ة 

                                      
، 40700، العـود 11ية( ص كتاع  ب وق  ، صالح مجترص، صحي ة األهرام )املرصـ( 6)

 م.1998مايو 13هـ 1419حمرم 17األربعاء 
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اءال عــوة مــرال ربــام ... كــان ع يــ  أن يت جــب اإلغــر «بــ ال نــا يف ق 

، ولكن برصف الجةر عن بساطة أو صعوبة األمر فإنجـا ببساطة خادعة

الذ، ربام يكـون قـو ن ـر يف     التغ ب عىل نواء الغري ةنعرف كم ك ّ 

 .التخ   مج (

 ع يق ؟ ه  حتتا  هذه ال قرة إيل ت

 ؟ "ق ب  ب ال نا يفارتك"ه  هجا  س الة أكه من 
 .(7) "نواء الغري ة "التغ ب عىل  ب  والتتكي  يف ن ا   يف

 مواقــاس  "مكســيم رودنســون"ـ أن لــ إىلاالنتبــاه    ــ ويجبغــي أن ن»

عيونجـا عـن  يعمـ، ولكن ذل   ب أال يُ وإل ايي  مجاهلة ل ص يونية

 اإلسـالم ونبـّي  اإلسـالممؤل ات  وكتب  عن  السم الكثري الذ، يوس  يف

 إىلنجةــر بريبــة ، بــ  لعــ  مــن الكياســة أن   وســالم  ع يــاهلل صــ وال

ليسـ    ،، ف ع  ـا تكـون عـن سـابق ختُـيدمواق   املجاهلـة ل صـ يونية

جـان دخ   أط ق العِ  إذاالعقول من هذا الباع،  تو  إىلإ اد موخ   ع ي 

ــاده ــام ن ــو يف معةــم  ،ســ منوامل اإلســالمالصــ يونية ضــو  أل ق ك

 .(8) «مؤل ات 

                                      
ال رنس الساف  يف اجلامعة األمريكية، حممو القـوو،، وريـوة التـعب )املرصـية( ص ( 7)

 م.199مايو 19هـ 1419حمرم  23، الثالااء 1260، العود 2

 -، دار عـامر 120ص السيُرة الص يونية عىل وساي  اإلعالم العامليـة، زيـاد أبـو غجيمـة( 8)

 م.1984هـ 1404األردن، ط األوىل 
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 :«جولد زيهر» لـ «دراسات إسالمية» كتابـ 2

 ـ أيًلــا ـ «حممــو والي ــود»وممــن اعتمــو ع ــي م صــا ب كتــاع 

 .«دراسال إسالمية»يف كتاب   «وولو زهير»املسترشق 

 . ش ر املسترشقن املعادين لإلسالموهو من أ

، كثريًا مـن التحامـ  عـىل اإلسـالم، وأما كتاب  املتار إلي  ف و حيو

 ايق.ويُ ر بت وير ل حق

عىل بعض ما أااره هذا املسترشق من شب ال خُرية  ول  وقو ردّ 

 الـوكتورُ  :ه مـن الكتـب التـي أل  ـاالسجة الجبوية يف كتاب  املذكور وغريِ 

، «السجة ومكانت ا يف الترشي  اإلسالمي»يف كتاب   «مصُ و السباعّي »

لتــي مــن أباطي ــ  وأكاذيبــ  ا او كثــريً فجّــ «حممــو الغــ ايلّ »كــام أن التــيخ 

وأفـرد ل ـرد ع يـ  كتابـًا  ،«العقيوة والرشيعة يف اإلسالم»ضمج ا كتاب  

 .«دفاع عن العقيوة والرشيعة ضو مُاعن املسترشقن»أسامه 

تُرفن مـن صـج   ضـمن قايمـة بـامل «حممـو الب ـّي »إن الوكتور ام 

، ف بعوايـ  لإلسـالمرِ ، عُ : جمرّ، «وولو زهير» :، وقال عج املسترشقن

، كتـب «دايرة املعارف اإلسالمية»ن حمرر، بات  عج ، ومِ وبخُورة كتا

 «تاريخ مذاهب الت سري اإلسـالمي»: عن القرآن واحلوي ، ومن كتب 

 «الب ـّي »، كـام أّن الـوكتور (9) املرتوم إيل العربية حت  العجوان السـابق 

                                      
، مكتبـة 448ال كر اإلسالمي احلوي  وصـ ت  باالسـتعامر الغـر ، د. حممـو الب ـي ص ( 9)

 القاهرة، ط العارشة. -وهبة 



 

 ـ 23 ـ 

الكتـب االسترشـاقية ضـمن قايمـة ب «وولـو زهيـر» صجا بعض كتب

 .(10)املتُرفة 
يف معــرح  ويثــ  عــن  ـــ «حممــو زاهــو الكــوار،»  التــيخ وقــال عجــ

 :ـ ضو اإلسالم كتابال املسترشقن

 ، الي ـودّ، مالوّ  امل رّ،  «وولو زهير»ه ن أخُر هذا ال ريق املمو  مِ )

، املايض يف هذا السـبي  طـول  ياتـ  ،العريق يف عواء اإلسالم ،ح ةالج  

لـ  دراسـال يف ، و(11)وـال أوايـ  القـرن املـيالد، احلـاروهو مـن ر

  .ويف الكالم وفرق املتك من، وال ق  وأصول   ،القرآن وع وم

ها مـن مـاهر يف توليـو مـا يتـاء مـن نصـوص يتصـيو ،حمتالإال أن  

تم   من املعـاين يف حتمي  ا ما ال حت ، مغالُاً مصادر تع ب  باعتبار غايت 

ة و اختالف مجازل ت   املصـادر يف الثقـ ، ومت اهالً عجو أه  البصرية

 .(12)( التعوي 

 :«مرجليوث» ستشرقملاـ آراء 3

إن  يــ ، متعصــب ضــو : )«حممــو الب ــّي »الــوكتور  وقــو قــال عجــ 

                                      
 . 454السابق ص ( 10)

ــو ( 11) ــو زهيــر»ُول ــة، وتــويف  عــام  1850يف عــام  «وول . موســوعة 1921مــن أ ة هيودي

بــريول، ط  –، دار الع ــم ل ماليــن 198، 197، د. عبــو الــرمحن بــوو،، ص املسترشــقن

 .1993الثالثة 

ــوة والرشــيعة ضــو مُــاعن املسترشــقن، حممــو الغــ ايل ص ( 12) ــاع عــن العقي ، دار 17دف

 م.1988هـ  1408الكتب اإلسالمية، القاهرة، ط اخلامسة 



 

 ـ 24 ـ 

 .قايمة باملتُرفن من املسترشقن كام ذكره ضمن ،(13)( اإلسالم

ــرى يف الرســول  «مرو يــو »وقــو كــان  دوــاالً مــاكراً معــووم  ×ي

 .(14)بتعوذات   خيوع اآلخرين االلمري، وسياسي  

، بـًا افـرتى فيـ  عـىل القـرآن الكـريمكتاـ أّلا  1925يف عام  ـكام أن  

يـ عم كـام ، ين ببالغت  وجمازه ل تعر اجلاهلّ الكريم موالقرآن  وزعم أن

ــ "فــراره"بعــو  عــا  × مروي ــو  أن حممــواً  ن مكــة عــىل الج ــب ِم

 .(15)والس ب والت ص 

 :«المانس»ر كتابات املستشرق املنصِّ ـ 4

، هجــر، المــجس اليســوعي): «حممــو الب ــّي »الــوكتور  وقــو قــال عجــ 

ــ 1872) فرنســ ــن حمــرر، (، م1937 ـ ــارف»م ــرة املع ــويو ، «داي ش

وافرتاءاتـ  لوروـة  ط يف عوايـ رِ م   ع ي ،  التعصب ضو اإلسالم واحلقو

، من امل  ـو 1من 16، 15 نةر ص.. )ااملسترشقن أن س م  أق ق  بعضس 

 .(16) ( ة الوراسال الرشقية األمريكيةمن جم ة ععي، م1925يجاير سجة ، 6

إىل صـور  «عبـو احل ـيم حممـود»وقو عرح اإلمام الرا ـ  التـيخ 

                                      
 .451ال كر اإلسالمي احلوي ، ص ( 13)

 -، مكتبــة وهبــة 185ال الغــرع، د. حممــود محــو، زقــ وق، ص اإلســالم يف تصــور( 14)

موو  »م، وهو عبارة عن ترعة ل صول فتارة من كتاع 1987هـ1407القاهرة، ط األوىل 

 .«ووستاف ب انمول ر»، ل مسترشق األملاين «يف أدع ع وم اإلسالم

 .120السيُرة الص يونية عىل وساي  اإلعالم العاملية ص ( 15)

 .452سالمي احلوي ، ص ال كر اإل( 16)



 

 ـ 25 ـ 

 يـ   ؛×، وتُاولـ  عـىل مقـام رسـول اهلل من أ قاد هذا املسترشـق

ر ِمن م رتيات  أن    ×، وزعـم أنـ  بعوم التـ اعة × ا م الرسولس ذكس
   كـان نؤومـًا ...  بامل ـذال، وأنـا وسـمس ، وأن  كّثـكان يكره الو وة

 .(17)الجاصعة  ×يف جتاه  تام ملا صر واب  من سريت   !! وهكذا

 كتاب "حياة حممد" للمستشرق "وليام موير": ـ 5

رفـة  ضـمن الكتـب «حممـو الب ـّي »الـوكتور قو صـج    وهذا الكتاع املُت

 .(18) هة لإلسالماملتو  

 ،بقةزعم فيـ  أن تعـاليم اإلسـالم مـ خوذة مـن األديـان السـا»وقو 

األسـود عن  قوه  «موير»، ويعه ولكن حمموًا وضع ا يف اوع وويو

: إن سيا حممو والقـرآن َهـا ألـو أعـواء احللـارة ضو اإلسالم بقول 

 .(19) «واحلقيقة واحلرية

ومن املصادر املهمـة لكتـاب "حممـد واليهـود" بعـ        ـ  6

 كتابات وآراء املستشرق "برنارد لويس": 

مالزمـًا لـ  طي ـة عم ـ  يف  ب ن  كـان «محوبركال أ»فقو أقر الكاتب 

ال يف إخـرا  الكتـاع فعّ  ، وكان ملقرت ات  وتع يقات  وآراي  أار  الكتاع

 .(20)عىل الجحو الذ، صار ع ي  

                                      
 -ومــا بعــوها، دار املعــارف 127انةــر: أوربــا واإلســالم، د. عبــو احل ــيم حممــود ص ( 17)

 القاهرة، ط الرابعة.

 .542ال كر اإلسالمي احلوي ، ص ( 18)

 .119السيُرة الص يونية عىل وساي  اإلعالم ص ( 19)

 .14،  13،  11ر: حممو والي ود ص جةس يُ ( 20)



 

 ـ 26 ـ 

ــارد لــويس»و  ؛هــذا ــا  «برن مــن املسترشــقن الــذين ت ــوح مــن اجاي

 ن  يـ ّ، ، إمسترشـق هيـودّ، ، وهو اخلب  الص يويندراسا م رواير 

ــية ــام  ،اجلجس ــون ع ــال الرشــقية يف لج ــو الوراس ــًا يف مع  ــان مورس ك

ســالم وقــو نرشــ كتابــًا زعــم فيــ  أن اإل اــم أقــام يف أمريكــا، م،1946

ــويتــ   أتباعــ  عــ ــا  واختــاذهم كعبي ــىل اســرتقاق الج ــو ُت روم ، وق

تقريةــًا ل رتعــة  «ال يغــارو»ونرشــل صــحي ة ، ىل ال رنســيةإالكتــاع 

 .(21)( 27 ص) 5/10/1982يف عودها الصادر يف  ال رنسية

دراسـة قـو أعـو  املـاكرس  وووير بالذكر أن هـذا املسترشـق الي ـودّ، 

ُ   اً تصور تلمنت، خُرية ، وت كيكـ  لت تيـ  العـامل اإلسـالمّي  اً ُـوف

وإلغاء األمة اإلسالمية وحتوي  ا إىل ركام من الُوايا وامل   والجح  

ــوام واأل ــذاهب واألق ــوّ  ، للــامنعــراقوامل ــي الع  ــة و ،لّ اإل اي هيمج

ــيس ، الي ــود ــام عــىل وطــن العر ؛عــىل ف ســُنفقــد ل ــةوإن وعــامل  وب

 .اإلسالم

ة ّيـجِ إيل دويـالل إا   اإلسـالمّي تقسيم الرشـق  وهذه اخلُة ترمي إىل

حتـــو، تصـــورًا ت صـــي يًا لتقســـيم باكســـتان   يـــ  إهنـــا ؛أو مذهبيـــة

ــان  ــراق وســوريا واألردن والســعودية ولبج ــران والع وأفغانســتان وإي

  والسودان وبالد املغرع وغريها ..ومرص

تصــور عــن وزارة الــوفاع األمريكيــة  جم ــة   وقــو نرشــل هــذه اخلُــةس 

                                      
 بترصف.121يونية عىل وساي  اإلعالم العاملية ص السيُرة الص ( 21)



 

 ـ 27 ـ 

 . (22) (البجتاوون)

حممـو »فامذا عسو أن يقوم هذا املسترشق وأمثال  لصـا ب كتـاع 

احلقايق، وهذا ما  من مقرت ال وآراء سوى الت وير وطمس «والي ود

 .ط ر ب  الكتاع

ليسـ  إال آراء وكتابـال  «حممـو والي ـود»در وهكذا نرى أن مصا

أن تـ   نتي ـة الوراسـة  ، فكـان طبيعي ـالإلسـالم املسترشقن العواييـة

عـىل را ا متمتية م  نتايج بحو  أولني  املسترشقن املتحام ن ومقر  

 الوووه. ساير، والتي جتايف احلق من اإلسالم

مــن املراوــ   مــن عــود وأمــا مــا ذكــره يف آخــر الكتــاع ويف اجايــاه

فـإن هـذا  أس ا كتب الت سري واحلوي  ونحوها؛، وعىل راملواوق مج ا

قاة نتاي   مسـت إهيام مج  ل قارئ ب َهية البح ، وخواع ل  باإلحياء ب نّ 

 .من مث  ت   املراو  املحرتمة

 أنـ  ّن بسـعـىل مـا فيـ  تُ  قراءة الكتـاع والوقـوفس  فإنّ  ؛ولكن هي ال

مروـ  حمـرتم مـا يؤيـوه يف  ي ، وال يف أّ، ليس يف كتب الت سري واحلو

ضــالالت  وأباطي ــ  وم رتياتــ  الةاملــة، بــ  إهنــا تــجقض م رتياتــ  التــي 

                                      
، 75 - 71ل مؤّلـا، ص ،ر ت صي  ذلـ  يف: االسترشـاق بـن احلقيقـة والتلـ ي جةس يُ ( 22)

 "حممـو عـامرة"العـرع واملسـ من، دراسـة ل ـو كتـور لت كي   املرشوع الص يوينّ  :نقاًل عن

هـ 1418ربي  األول  3ء ، عود الثالاا4، ص 1176 ريوة التعب املرصية، عود مجتورة ب

 .  م1997يوليو  8



 

 ـ 28 ـ 

اســتو اها واســتقاها مــن أســاتذت  املسترشــقن ألــو أعــواء اإلســالم، 

سـارى التحـ ع أ خانوا رسالة الع م وأمانة الق م، وكـانوا دايـاًم  الذين

 .والتعصب واحلقو

، أشري ي  عن مصادر الكتاع وكتا  قيقت اووقب  أن أتر  احل

ر الكتاع بالتكر لعـود مـن دور وّ قو صس  «بركال أمحو»أن الكاتب  إىل

الجرش التي س    ل  م مت ، أ، احلصول عىل الكتـب املسـمومة التـي 

ف رش مستل «حممو»، ومج ا كتاع مج ا وتل   ّب عس  ق ال رنّسـ املتُـر 

 .(23) «مكسيم رودنسون»

، يف عواي ا لإلسالم مغرقةً  هيوديةً  نرش   ن بيج ا دورس مِ  نّ وقو لو أ أ

، وهذه الوار معروف عج ا الجتاط يف إذاعة ونرش «بج وين»ومج ا دار 

، وكـان وـا نتـاط م حـوأ سترشاقية املتحام ة عىل اإلسالمالكتب اال

ل مسترشق اإلن  يـ ، التبتـري، املتعصـب  «اإلسالم»يف نرش كتاع 

شـيوع   هبوف، ي  بثمن زهيو، وبِ نرشت  غري مرة ؛  ي «أل رد ويوم»

 وانتتاره.

مسـؤوليةس  ع يـ  إذ ألقـ    ؛اإلسـالم والكتاع مح ة سافرة عـىل نبـّي 

يف ـ   م بـوون مـهر ترضـاه العوالـة، وقـت ِ اضـُ اِد الي ـود وتتـتيتِ م

 .    (24) زعم  ـ

                                      
 .11حممو والي ود، ص ( 23)

=  القـاهرة،  -بترصـف، دار الرشـوق  36صور استرشاقية، د. عبو اجل ي  ش بي، ص ( 24)



 

 ـ 29 ـ 

أخروـ  كتـاع  نكتتا األصـاب  احلقيقيـة التـيومن هجا نستُي  أن 

ــوة والي ــودحممــو » ــ    ، وشــ ودس «نةــرة ووي ــذين اســتعان هبــم ال ور ال

 .الكاتب يف نسج م رتيات  وأباطي  

 

 

 

***   ***   *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
 م.1986هـ 1406ط الثانية = 



 

 ـ 30 ـ 

 منها الكتاب قاد ثانيا: 

 البح  العلمّ  النزيه قواع 

 

ــانو ــاع  إذا ك ــود»كت ــو والي  ــوة حمم ــرة ووي ــار  «نة صــوى ألفك

آلراي ـم يف  وب ـورة   جتميـ   عبـارة عـن  :، أو بعبـارة أخـرىاملسترشقن

 فقو كان من الُبيعي أن حيم  يف طياتـ  سـامِل ؛ القلايا التي تلمج ا

، ذل  يف الوراسال اإلسالمية مج ج البح  االسترشاقّي  وخصاي س 

ــذ، وــاء  ــج ج املصــُج  ال ــوس امل ــ ِ  التحــ ِع  ولي ــاملِ  والتحام ضــو الة

ـاج ج الع مـي الج ، وجمافيًا متامـًا لقواعـو املـاإلسالم  يـ  يف البحـ  نص 

 .(25)ورو ًا 

 يل: ما ل مج ج الع مّي  «حممو والي ود»ومن مةاهر فال ة كتاع 

 

                                      
بيج  ـ بالت صي  ـ يف كتا  )االسترشاق بن احلقيقة والتل ي ( مالمرس مـج ِج البحـ   (25)

ُل باألدلة الوامغة ستة من هذه املالمر، وهي االسترشاق ّي يف الوراسال اإلسالمية، ورصو 

 بإعال:

مًا، ام التام  الت ييو واأوالً   .: اعتقاد أمور، وتكوين آراء وافرتاضال مقو 

 .اانيًا: الكتابة عن اإلسالم بام يتصوره املسترشقون، ال من واق  ما يعتقوه املس مون

 .حتر، األمانة يف الجق  االثًا: الكذع وعوم

 .رابعًا: انتقاء املثالب وتلخيم ا، وإَهال احلقايق املجص ة

 خامسًا: عوم دراسة اإلسالم من مصادره املعتموة. 

 سادسًا: دراسة اإلسالم بعق ية أوروبية مسيحة.



 

 ـ 31 ـ 

، ثم التمـا  التيييـد   مًامقدَّاعتقاد أمور وتكوين آراء ـ 1

 :هلا

لبحـ  الع مـي أن يبـوأ املـرء يف ذل  أن  مـن مقتلـيال وقواعـو ا

آراءه مـن  نس كـو  بقة، اـم ياما وهو خايل الذهن من أ كام س بحث  ألمر  

ن ِمــ ســتخ   الجتــايجس يف   لويــ  مــن أدلــة ومعُيــال،خــالل مــا جتّمــ

 .املقومال

عـىل  فقـو اختـار لج سـ  السـريس  «حممو والي ود»وأما صا ب كتاع 

،  ي  ن يبحثون يف الوراسال اإلسالميةهنج أساتذت  املسترشقن  

فيكـون يف  ،ماليقومون باالعتقاد قب  الولي ، واالستجتا  قبـ  املقـو  

اول واهوًا أن ي تمس وا األدلة، ولو ، ام حيرأ  أ وهم فكرة سابقة

، أو استخوام أية وسي ة تتوي  احلقايق ، أوبرت الجصوص أدى ذل  إىل

 .غري ن هية

عـىل اآلخـرين يلـيا .. كـام أن التحامـ  .»: «أمحو بركال»يقول 

ن املتحيـ ي، واالعتبـارال السياسـية وكتابـال الع ـامء مرارة لألساطري

عـن عالقـة حممـو بي ـود  ،وِ ومـا رُ ، خت   عىل األساطري اوع التـاريخ

بتح ي  هذه  ، وقو قمُ  يكن إال أسُورة من هذه األساطري احل از مل

ــ   املؤرخــون ال ــرتة املبكــرة مــن فــرتال التــاريخ اإلســالمي الــذ، قبِ

 املس مون مج م وغري املس من ما ورد في  عىل عالت  دون متحي .

بتـ ن التـواهو التـي  يف إاـارة شـكو    ويوةاجل  ا ن ح  نةروإذ

كان  تسـتحق أن  يعته أن حماولتس ف ؛تستجو إلي ا الروايال املذكورة



 

 ـ 32 ـ 

 «لذس ب  تُ 
(26). 

، فالكاتب قو ن ل ميوان البح ، وهو حيم  يف رأس  فكـرة مسـبقة

إاارة التكو   ـول  ؛ أال وهويريو حتقيق  اهوف، ويريو إابات  ًواومعتقس 

بي ود احل از، ومن  ×الروايال التارخيية التي تتع ق بعالقة الرسول 

 ، عقو الع م عىلتكون ك  و وده مسخرة خلومة هوف  الذوف سام 

 !! حتقيق  قب  أن خيوح غامر البح 

 .  املسترشقنأساتذتِ  ُع ـ دأ  ن قب  مِ  كام أرشُل  ـ ف ذا ؛وال ع ب

، ×مسـبقة عـن الرسـول ن فكـرة يكـو   ـعىل سبي  املثال  ـ ف  وهم
ميـوان البحـ  هبـذا  ، اـم يقـتحمس لـيس بجبـّي ـ   ×ـ يعتقـو أنـ  مث  أن  

 !! ليس بجبّي  × ه إلابال أن ك  و وِ  ، ويكر س االعتقاد السيئ

ق من الي ودية والجرصانية، قبـ  مًا أن اإلسالم م    ر يعتقو مقو  وآخس 

الـولي  ، ال ليسـري مـ  والوراسـة، ام خيـوح غـامر البحـ  أن يبح 

ر ما لويـ  سخ  ولكن ليُ  أو ليستخ   الجتايج من املقومال؛ سار، ام يث

 ا ويعترصها، كي تول  عـىل مـا أعجاقس   ا وي و،س ويوف س  ،من مع ومال

 .اعتقوه س  اً 

االعتماد على االفرتاضات والتخمينات إلثبات الشبهات ـ 2

 اليت يثريها:

الس معتقـوا م ومـا ويف سبي  حماوالل املسترشقن وتالميِذهم إابـ

                                      
 .13ص  ،حممو والي ود( 26)
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يّوعونــ  مــن شــب ال وافــرتاءال عــىل اإلســالم، ال مــان  لــوهيم مــن 

 يجام يعِ  ون عن إ اد دلي ، عىل االفرتاضال والتخميجال االعتامد 

نحن ملـُرون  :هم هيّ  كت ي ، ويقول بك  برود تو إن  لت و أ وس 

 .(27)!! ألن ن رتح كذا وكذا 

 ـ ما زعم  وارتياح برضاً ـ  «حممو والي ود»وقو نق  صا ب كتاع 

كان ت ميذًا ن يبـًا ألهـ   ×، من أن الجبي الي ود و اول أن يثبت  أ وُ 

وبواسُت م أتو بام أتـو بـ  مـن ديـن، والعيـاذ بـاهلل  ـزعموا    ـالكتاع 

 : من هذا االعتقاد، وتاب  قايالً 

                                      
يف  "وو ـم رودلـا"ملاين  املسترشق الي ودّ، األ ومن األمث ة عىل هذا املس   ما فع   (27)

هـو مـا   بحثـالـذ، قـام ع يـ    يـ  إن األسـا  ؛ص ة القرآن بالي ودية واملسيحية(: )كتاب 

، فـذهب يبحـ  عـن املصـادر ونتـا  فكـره ×من عم  حممـو ا من أن القرآن املؤل   اعتقوه

  إال إىل هبـذه املع ومـال ـ  يف زعمـ  ـ ف تعبـ  البحـ  كثـرًيا ومل يجتـ  بـ ×التـي مـول الجبـي 

 .مل  و وا دلياًل  لافرتاضا

إنجا مللـُرون أن ن ـرتح أن » فقال رصا ة:،   عن هذا املس  ن ُس  "رودلا"وقو أفصر 

ها كثرًيا ألهنا موطن يعجيجا أمرُ  التي، ا السبي  عىل نحو ما إىل مكةتالي ودية واملسيحية قو عرف

، ومـن العسـري أن مسيحيون يف ع ـو حممـوما يثب  أن  كان هبا هيود أو  مّ وإن مل يكن اس حممو، 

 .«ًبا مما تجاهو إليجانةن أن  كان هبا كثري مج م، وإال ال ت ة  لجا السري ب نباء إس ا

، ألن ما وص  إليجا من أنباء لـيس كة أتباع ل ي ودية وال الجرصانيةف و يعرتف أن  مل يكن يف م

  هـذا ، ومـ× مذ ع ي  الرسول حممـو في ا ما يتري إىل ووود أ و  من أتباع ام يمكن أن يتت

ه ال اسـوس  ، وحياول واهًواف و يستمر يف غّي  وجلاوت  يف  ئس ، وفجـ   السـيت ّمسس ما يؤيو معتقوس

بن احلقيقة والتل ي ،  السترشاق)ا ؟!!.. ف ين هذا من املج ج الع مي ×القرآن والرسول 

 .(144ل مؤل ا، ص 
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 أنّ  ل مرء أن ي رتح بقور معقول من الصـواعام خ   إىل أن )»

ان يف سجوات  املبكرة عىل ص ة وايقة بج ر من الي ـود مل يكونـوا حمموًا ك

رهم الكتابال الت موديةخيت  ون كثريًا عن أولني  الذ  .(28) «(ين ُتصو 

 .ن   لو ض هذه ال رية ال قاً وسوف 

و إال أن ف ـو يـ ب؛ «أمحو بركال»وهذا الج ج بعيج  هو ما سار ع ي  

 .(29) ةذّ بالقُ ة و الُقذّ ذ     س يتاب  أساتذتس 

لسـابق الـذ، أع ـن عجـ  مجـذ ف ي سـبي  حماوالتـ  لتحقيـق هوفـ  ا

، وهـو إاــارة التـكو   ـول الروايــال التارخييـة بتـ ن عالقــة البوايـة

جوا اع السرية الجبويـة  ـن ضـمّ راح ي عم أن ُكتّ  ؛بالي ود ×الرسول 

إنام فع وا ذلـ  حتـ   ؛× م ما يتع ق بالي ود وعالقت م بالرسول كتبس 

ــ  ــبغض ل ي ــوداري ت ــ  وال ــن متــاعر التحام ــ  م ــاموا ب ــا ق ، بســبب م

بعلـ م ل جبـوة كـابن عيسـو الي ـودّ،، أيـام الوولـة  وادعاء ،مجاوآل

 .العباسية

 ، أو بـاأل رى يتـوهمس   هذا ال عم مل  و إال أن ي ـرتحس ولكي يثب

 دلياًل يؤيو ب  ما أراد أن يثبت ، فقال: 

                                      
 .22،  21انةر ص ( 28)

 .ع ع  بالج   ذو الج   :  ُ ث  ومِ . يرضع يف التسوية بن التينين، وهو مث   ث  بمِ ال ث  أ، مِ  (29)

الريتـة املقـذوذة عـىل قـور صـا بت ا يف  وهـو القُـ ، يعجـي بـ  قُـ س  ذّ ة: لع  ا من القس ذّ والقُ 

. جمم  األمثال، أمحو بن حممو بـن أمحـو كال قمة والغرفة ، ة بمعجو م عولةع  وهي فُ ، التسوية

 بريول. -، دار الق م 1/195، حتقيق حممو حميي الوين عبو احلميو امليواينّ 



 

 ـ 35 ـ 

ن قصـ  بجـي قيجقـاع أ يغري  اررتاض  إن هجا  من األسباع ما »

 ذل  بجي قريةـة أوالً وقبـ  كـ   ء، مل تكـن وـ ًءاوبجي الجلري، وك

ر مـا أريـو وـا أن تكـون إنـذارًا موو ـًا ، بقـو  ×من مغـاز، الرسـول 

 آخـــرُ  "عيســـو ابـــنُ "لي ـــود اإلمهاطوريـــة العباســـية ب نـــ  إذا وـــاء 

 .(30) «بجي قريةة كم كام استؤص   ش فةُ   ش فتُ ست صس فستُ 

 مات  الكثرية الةاملة البن إسحاق، واملتحام ـة ع يـ ح ا اويف معر

 ي  ـ  كـذل  إىل م؛ نـراه  ـن عِ ِمـ ة  اـارق بـ ، أو أس دون سجو من دلي  يواس 

 ، فيقـول:ـ أن  ع  ـا أدلـة ع ميـةشـك   بـ ،ـ االفرتاضال التي يريو 

بالجسبة لبعض األ ـوا   إسجاد   أن عوم ووودِ  لذلك النرت أن نفض »

القـ  "ن يه ي يو أن ابن إسـحاق اسـتمو مادتـ  بتـ هنا ِمـامل مة يف خ

 .(31) «"التاي 

ر:  ومن  ملحتمر   ترتنرتً إ  ه هرذإل  راررت    »ويقول يف موض  آخس

 لثالثة  لتي تسبق  ليو ية  ألصلية ألحد ث اني قييظرة  أن يور ن  ارن 

، أ،  تحرتق قد تأثي ارتألاورت   لتي كرتنت ترتئدة يف عرصإل اشأن  ليهر ً

عِرفون قب  ميالد الرسول أهنم  أن ملسو هيلع هللا ىلص ـ أو عىل األق  أ بارهم ـ كانوا يس

نبي ا سُيبع  بن العرع، وأن أ بارهم أخهوا مرشكي قريش، بالرغم 

من ذل  أن ديج م أفلـ  مـن ديـن الرسـول الـذ، يـؤمن ِمـث س م بإلـ  

                                      
 . 30حممو والي ود، ص ( 30)

 .34السابق، ص ( 31)
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 .(32) «وا و

مسـتعوون ألن ي ع ـوا أ،  كذا نرى أن املسترشقن وعمالءهـموه

 م، وم ني  ب  أدمغت م، ولـو ب  رؤوُس  تي   سبي  إابال ما ُ   ء يف 

ال ، ومـن االفرتاضـ ع وا من الةـن والتخمـن يقيجـاً  أن أدى هذا إىل

 !!، ال يتُرق إلي ا ش  ن التخيالل واألوهام  قايق اابتة، ومواقعاً 

 الصحيحة دون حجة أو برهان:  األخبار والروايات ردُّ ـ3

ع يبًا يف البح ، وذل  أنـ  إذا كانـ   ولقو س   الكاتب مس كاً 

، أو كانـ  تتعـارح صادم م  فكرت  التـي كّوهنـا مسـبقاً هجا  رواية تت

، : إهنـا ال تصـر، وقـال يف وـرأة ع يبـةهـا بكـ  سـ ولة، ردّ واهم  هـ

، ىل  قـايق التـاريخ وصـحير الروايـالعــ ة ق م ب رّ ـ  هيي  الرتاعو

أّن البا ـ  ، وهـي بح  الع مـّي امل ال   سس ن مُ مة مِ    سس غري مكرت  بمُ 

                                      
 .133 ص ،السابق( 32)

أن  أفكار وإشاعال كان  سايوة يف عرص ابن  "محوبركال أ"وووير بالذكر أّن الذ، يّوعي 

الكـريم، ومـن ذلـ  أن الي ـود كـانوا إسحاق؛ ما هي إال  قـايق أابت ـا اهلل تعـاىل يف القـرآن 

يعرفون رسـول اهلل  ويعرفـون أّن زمانـ  قـو أطـّ ، وهـذا واضـر يف آيـال كثـرية، مثـ  قولـ  

حم َن َعرَ  ﴿تعاىل: 
تت رَتف  رن  َقب ر م َيس 

ْ  َوَكررتنم   مت ر َررت َمَ هم
قم ملت َقردم   مَّت مم

ن ردت رن  عت
ْ  كتَتررت م مت هم ََ َوملََّرت َجررت

و  اَ  يَن َكَفيم
ينَ  لَّذت نَرةم  مَّت َعرَ   ل َوررتاتيت  َاَل  

ِت و  اتر ْ  َمرت َعَيام   َكَفيم هم ََ  .(89: سـورة البقـرة) ﴾َلَّمَّ َجرت

ْ  ﴿وقولــ  ســبحان :  ررن هم
رررت مت ي إ ْ  َو تنَّ َايت هم ََ نَرررت رر َن َأا  ام يت ِم َكررََّم َي   ام َنرر يت ْم  ل وتَترررتَ  َي   يَن ََتي نَرررتهم

 لَّررذت

ْ  يَ  قَّ َوهم تممم َن  ْل َ َلمم نَ َلَيو  يَن ﴿قول  تبار  وتعـاىل: و .(149: رةالبقسورة) ﴾   َأََل  َترَي  تَه  لَّرذت

رنَ  رَدم مت  َأه 
َت َا و  َهرؤم يَن َكَفيم

ب تت َو لطَّرتغم  ت َوَي م لم َن لتلَّذت ت نم َن اترتْل 
مت ؤ  َن  ل وتَترت ت يم يبإرت مت

 أموتم   َنقت

يَن ََمنم   َتبتيالإ   وذ باهلل من اخلذالن.(. ونع51سورة الجساء: ) ﴾ لَّذت
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م   لي  عىل ما يوعي  ِمن دعوى، سواء أكانـ  تصـويقًا أم تقويم الويس  س

ــوالً أم رفلــاً  ــا تكــذيبًا، قب ــذا م ــرآن الكــريم يف إ ــاز ي، وه ــرره الق ق

ْ  ﴿: ، بقولــ  ســبحان  وتعــاىلوإع ــاز نررتم ْ   تن كم َهرررتَنوم ي  رر   َهرررتتم   ام قم

ًتقتيَ   .(33) ﴾َصرت

 :الج ج الذ، س ك  الكاتب فيام يلالً عىل هذا وأسوق هجا مثا

ويذكر ابن إسحاق دون إسجاد أن احل ا  بن عالط »قال الكاتب: 

الـ  الـذ، كـان مكـة  مـ  م خيـه إىل "غـ و"ذهب بعو أن تم  الس مّي 

رصحيـًا يف أن  "إذنـا" ×، وكان قو أخذ من الرسـول مت رقًا بن جتارها

ــوى وصــول  إ ــال، ول ــ   ىليكــذع لي مــ  امل ــا   ول مكــة جتمــ  الج

م ه يمة  ِ هُ ": يف خيه، فقال وم احل ا  ×وس لوه عام فع   الرسول 

    قتاًل مل تسـمعوا بمث ـ  قـد، وأُ أصحابُ   تِ ، وقُ مل تسمعوا بمث  ا قد

ن فسـاعووا احل ـا  يف يّ املكّ  صوورس  ا    هذه األنباءُ ، وأس اً    حممو أس 

 .ع  مال 

تجحو  وذه األنباء بعو أن   ، أصاب  اجل عُ وقال احل ا  ل عبا  الذ

، أخي  عروسًا عىل بج  مس ِك م، يعجي صـ ية ابنس  : لقو تركُ  ب  وانباً 

فــإن ،  ، وصــارل لــ  وأصــحابِ مــا في ــا (34) ولقــو افتــتر خيــه وانتثــ 

                                      
 .64سورة األنعام اآلية: ( 33)

ــنس ( 34) ــ : اســتخرو . املع ــم الوســيد    اليشــءس ثس ــة 2/937وانتث  ــة العربي  -، جممــ  ال غ

 القاهرة، ط الثالثة. 
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اليـوم الثالـُ  لـبِس العبـا   ،  تو إذا كـانمل  اال  ف ف ر أمر 

فُـاف هبـا، ،    تـو أتـو الكعبـةام خر، ق وأخذ عصاه، وخت ّ   ة ل 

قـال: كـال !  املصيبة رّ حلس  وُ هذا واهلل الت  ّ  ،ف ام رأوه قالوا: يا أبا ال ل 

عـىل بجـ   واهلل الذ،    تم ب ، لقو افتتر حممو خيـه، ونـ ل عروسـاً 

 .وأصبح  ل  وألصحاب ، ، وأ رز أمواوم وما في ام ك م

 . (35) «وال صحة أل، من قصتي احل ا 

الروايـال بـال دليـ  أو أاـارة  أواـقس  دّ رُ يس   ي  صجي  الكاتب؛ إىلفانةر 

 !   ! ن ع ممِ 

ــ ا مــا إنــ  مل يقــ  لجــ عــىل عــوم صــحة مــا رواه ابــن إســحاق  ُو ت

ــي  ــة الت ــرية عــىل  ، يفأوردهــابخصــوص القص ــواهو كث ــن أن الت  

أن ابـن إسـحاق مل  إىلباإلضـافة  ،صحت ا، وال يووو ما يُعن يف ابو ا

 ، ومــناملواــوقن اع الســري، وإنــام رواهــا غــريه مــن كّتــيت ــايت ــرد بروا

 .املحوان ب سانيو صحيحة

 «أبـو يعـىل» ، و(37) «أمحو» ، و(36) «عبو الرزاق» :فقو رواها األيمة

                                      
 .180، 179حممو والي ود، ص ( 35)

، حتقيـق 9771، رقم 469 -5/466عبو الرزاق بن َهام الصجعاين  املصج ا: ل حافأ( 36)

 م.1983هـ 1403بريول، ط الثانية  -يب الرمحن األعةمي، توزي  املكتب اإلسالمي  ب

 -، دار إ ياء الـرتا  العـر  1200، رقم 600،  3/599مسجو اإلمام أمحو بن  جب  ( 37)

م، وقو أورد اإلمام ابن كثري روايـة اإلمـام أمحـو، وعقـب 1993هـ 1414بريول، ط الثانية 

، حتقيق د.أمحـو أبـو 4/217اد عىل رشط التيخن. البواية والج اية ع ي ا قاياًل: وهذا اإلسج

 م. 1988هـ 1408، ط األوىل القاهرة - م وآخرين، دار الريان م 
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 .(39)يف مغازي   «وسو بن عقبةم»ها ا، كام رو(38) «لُهاينا» و

ب نـ   مث  هذه الروايال واألخبـاريسوغ ـ ع مي ا ـ أن  يقال عن ف   

 ال صحة وا ؟!!

وهــ   ــو املسترشــقون وتالميــذهم وعمالؤهــم يف الــونيا ب  هــا 

، تارخيـًا قـو هبــذه و مـن أخبـاره يف الت كـ الوقـةِ   ةـي بـالتوايق، وحتــر 

 الوروة إال عجو املس من؟

توصــا  إن أســ ار الع ــو القــويم وأناويــ  الع ــو اجلويــو، التــي

بمثـ   العجايـة والتحـر، والوقـة ، مل حتأ منبالقوسية لوى املؤمجن هبا

 ما  ةي  ب  السرية الجبوية.

 ف   يع مون هذا ؟

ـ، أو إن شـني  فقـ  بت ـ  الالمبـاالة تُ وه  بت ـ  السـُحية ع ذ  كس

 !صحير الروايال ؟! ردّ ويُ  ،األخبار

 !هذا من املج ج الع مي ل بح  ؟!ه  و

  اء.، فعىل تاريخ البرشية ك  ا العس إذا كان ذل  كذل 

 ، النصو  واجتااء الروايات دخدمة أررا  دفينةبرت ـ 4

 ه احلقيقة: تشوِّ

الكتـاع  يتبـن لـ  ب ـالء أن «حممو والي ـود»ن يت م  كتاع مس  وإنّ 

، ويسعو إلابال أهنم كانوا مساملن، وأهنم حياول جتمي  صورة الي ود

                                      
 ، وقال: وروال  روال الصحير.155، 6/154جمم  ال وايو، ل حافأ اويثمي  (38)

 .4/217البواية والج اية ( 39)
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 مل يصور مج م ما يستووب عقاهبم.كانوا مة ومن، و

، لولوالــذ   الصــعبس  ركــب الكاتــُب ومــن أوــ  خومــة هــذا الغــرح 

أ ـوا   ورمو ع ـامء املسـ من ومـؤرخي م بـاختالق،   األفاعي عس وفس 

ا ـام عيـ  امل نـين،  عـنـ أ يانـا ـ  يتورع الن  ،  تو إتتص  بالي ود

، ووامعي احلوي  بالسـُحية واجل ـ  ،اع التاريختّ ، وكُ ورواة السرية

 .(40)الي ود حتاماًل عىل  ؛الروايال الكاذبة ختالقوا

ّكـب   في ـا  ×   الجبـي  لقو ذهب إىل أن حماكمة بجو قريةـة، التـي وس
إنـام هـي  ؛«سعو بـن معـاذ األنصـارّ، »الصحا   احلكم ع ي م إىل أمرس 

 .(41)عوالة صورية 

 !!ولبنيس ما قال 

 ـ و اء خيانت م وتآمرهم مـ  األ ـ اع ـ  مج م تِ ن قُ عم أن مس زس كام 

 .(42)أبُال ش واء 

ــذل  ر ــاه يســول ــةأيج ــار عــىل نحــو يتــوه احلقيق ــرت وق األخب ، ويب

 .ل ي ودسم الصورة التي يريوها تلرت ،الجصوص

 :  ومن  ألمثلة ع  هذ   لقنيع مرت ييل

 قال الكاتب: ؛يف معرح  ويث  عن عقوبة بجي قريةة

ن نساي م إال امرأة   مِ قتس وقال  عايتة التي  رضل املت و أن  مل يُ 

                                      
 والي ود.من كتاع: حممو  205، 138ر: ص ةس جُ ي( 40)

 .143السابق، ص ( 41)

 .149، 148، 138السابق، ص ( 42)



 

 ـ 41 ـ 

ــا  ــن هس ، وكانــ  جت ــس مع ــوا ــوة ذل ِخــوأُ  ،باســم ا ا هــاتا  تس

 . اب  عجقُ وُر 

 : طيـبس فـواهلل مـا أنسـو ع بـًا مج ـا": ة أن تقولوقو اعتادل عايت

 .(43) "، وقو عرف  أهنا تقت  اضحكِ  ، وكثرةس  ان ِس 

،  عـ  املـرأة مة ومـة وساق ا عـىل نحـو   ،فقو واء بالرواية مبتورة

ص عــىل، الــذين العُــا عــىل الي ــود ســتورّ يو  تصــويرهم بــ هنم  ــرس

ُّر ق م  !!قتس يُ    ون بال سبب، م  أن الواق  بخالف ما صّور وس

ر  ،  الت م باألمانة الع ميةولو أن كس ـعس تس  ِمـن غـري الروايـةس وذس ِ و بس م  ا هـرت 

 ـ  هـذه تِ ، وتبـن السـبب الـذ، مـن أو ـ  قُ ألعُ  الصورة احلقيقة

 .ط الكاتب أن  ع  ا يف براءة األالتي حياول ال ،املرأةُ 

 : ليو ية اتَّممهرت هرت هيو

ُو ب  : واقس ابُن إسح الق جِي حُمسم  اس و  و   س ةس قس وس ، عن  ُعـر  ِ بسري  ِن ال   ِر ب  ع  س ُن وس

، عن  ع ِ بسري  ِن ال   ةس ب  :ملُأم  ا (44)اِيتس الس   سا قس ِمجِنس أسهن  ـاِيِ م  إال   ؤ  تس   ِمن  نِسس ملس  ُيق 

                                      
 .134أيلًا ص ( 43)

، قاياًل: )وقو ال «ابن إسحاق»ـ متابعًا أساتذت  املسترشقن ـ اإلمامس  «بركال أمحو»يت م ( 44)

يكون من الت جّي أن نقول أن ابـن إسـحاق، بووـ  عـام، ال يـورد إسـجادًا يف املسـاي  احليويـة 

 .(33. )حممو والي ود ص ببجي قريةة أو هيود خيه(املتع قة 

ّور الرواية التي معجا بإسجاد متص  قوّ،  «ابن إسحاق»وها أن  ترى ـ أهيا القارئ ـ أّن  قو صس

زاهر  كج وم السامء، وهي رواية تتحو  عن مس لة يف غاية األَهية، مما يتصـ  ببجـي قريةـة. 

 ب وافرتاي .فت م  هذا لتقا بج س  عىل كذع هذا الكات
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الس    . قس ة  اِ وس أسة  وس رس ـو   واهلل: ام  س ِو، حتس ا لِِعجـ  ـس ـًرا ُل مإهن  ُ  فس   ـحس ِعـي، وتسل 

ــو جً  ُ ــوِق، إذ   ×اهللِ وُل رســا، وبس ــا يف الس  س اوس ُتــُ  ِروس ق  تســاس هــيس اتِا  هس

ِم  نسةُ اباس  نس ُفالس : أن؟ ق: أسي  : قالق، واهللِا ال   ـِ  ا: و  ُ  وـ   ـِ  م !ي س ؟ الس

تسُ  ق : ُأق  س : و  ُ  ق ،الس   :؟ قمِل ـ   ُتـ ُ  الس ا  وس ِ  أس   : فـ ،حِلسـوس ـ   ُس سقس قالس ـا،  ان  هِبس

بس   ُعجُُق ف ًبا ِمج   اهللوس : فقولُة تايتان   عكف ،ارُضِ و عس س طِيبس  :اما أسن سس

ا، و  س
ِحكِ ةس ضس ث رس ا، وكس ِس س تسُ  نس   سا ُتق  فس   أسهن  رس و  عس  . قس

ام: وهي د بـ» تي طسرس   الر  ا عـىلال قال ابُن ِهتس ـال  و  ِن خس ي  ، «ُسـوس

ت   تس س قس فس
 (45). 

 ، ـ  قصاصـاً تِ قُ إنـام أن املرأة  :يتبن مج او، ذه هي الرواية بتامم اه

 .  دون وجاية اقرتفت اقتس ومل تُ 

، األمانة الع مية والت ـرد ل حقيقـةولو كان لوى الكاتب  ء من 

 ـا ، وإوابتس ل مرأة عن سـبب قت  ـا «عايتة» ن الرواية سؤالس ملا انت ع مِ 

ع مـن  ِ ، أ، جلجاية وذنب اقرتفت ، وهذا الـذ، انُتـا ب ن هذا حلو إياه

 .قلية ت   املرأة وعقوبت ا بالقت يف   ء ووهرّ، ـ عموا ـ الرواية 

اجملازفة والتعميم، مع عـدم رـرا الدقـة ص إرـدار      ـ  5

 األحكام:

ــّي  ــج ج الع م ــم إن امل ــامل  ا ــب املتع ــن الكات ــان يقت ــ م ــوقيق ك ال

 يتحرى، وأن جب امل ازفة والتعميم يف األ كاميت  أن «بركال أمحو»

                                      
-، دار الوفـاق 2/242السرية الجبوية البـن هتـام، حتقيـق مصـُ و السـقا، وآخـرين ( 45)

 بريول.
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دروـة كبـرية  الوقة يف كالم ، السيام إذا تصـوى إلصـوار أ كـام عـىل

 .من اخلُورة واألَهية

عىل كـ  مـا  : أن  أصور  كاًم تعميمي اومن األمث ة عىل هذا املس  

ع مـــن ، ب نـــ  رس  بـــالي ود ×بتـــ ن عالقـــة الرســـول  ،وِ ورد أو رُ 

 !!األساطري 

 :ذكرناه سابقاً  ّ  ف و يقول يف نس 

ــ  » ــام أن التحام ــرارة لألســاطري، ... ك ــرين يلــيا م ــىل اآلخ ع

ن خت   عىل األساطري ، وكتابال الع امء املتحي يواالعتبارال السياسية

ومـا روى عـن عالقـة حممـو بي ـود احل ـاز مل يكـن إال ، اوع التـاريخ

 .(46) «أسُورة من هذه األساطري

،ف   مِ    الع مـي الج يـ  أن يصـا كـ  مـا يف البحـ الوقـةِ  ن حتـر 

ــن الرســول  رو، ــة ب ــ ×بخصــوص العالق ــ  ال  رتة والي ــود يف ت 

ب ن  أساطري ال ص ة وا بـالواق ، أو كـام  ،املبكرة من التاريخ اإلسالمي

 .(47) «أساطري خ   ع ي ا ال من صبغة ديجية ؟!»ل يف موض  آخر: اق

  ع يـ وِوـبكـان ي ــ   املج ج الع مّي قتليكام ي  ـ، الوقة أليس حتر  

مـ  ك  ن ُ  ِمـ ، فيسـتثجيس ما مل يصر مـن الروايـالق بن ما صر و رّ أن يُ 

 ؟ابت  بالروايال القُعية الصحيحة التي احلقايقس  التعميمي   اجل ايف  

                                      
 .13حممو والي ود، ص ( 46)

 .22السابق، ص ( 47)
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ادرنا التارخييـــة اوـــوف هـــو إاـــارة التـــكو  يف عيـــ  مصـــ أم أنّ 

يف ن ـس هـذا املسـتغرع  فقـ  ملـرح ، أو إن شني س والترشيعية لغرح

 و ب سامء املس من، وي عم أن  مس م ؟!الذ، يتسم  

ن ِمـ ل ووانـبس وس املصـادر التـي رس  يف مقومـة القرآن الكريمأمل يع م ب ن 

اـــم مصـــادر الســـجة وكتـــُب  بي ـــود احل ـــاز؟ × الرســـول عالقـــال

 ومس م؟ ، وعىل رأس ا صحيحا البخارّ، الصحاح

، وكتب السجة الصحاح، عن عالقة حممو الكريم يف القرآن اسب س ف   ما 

الكاتــب  ال أســُورة مــن األســاطري يف رأ،مل يكــن إ بي ــود احل ــاز، ×

 اللال؟! 

 ذل  كذل  .. نعوذ باهلل أن يكون

ــ إن ال ــب وأمثال ــذا الكات ــ   ه ــن مس ــر،ء م ــم ب ــ ع  يف  ، ومج  

ـ، ذل  املج ج البح  ن الذ، تاب  في  أساتذت  املسترشقن واملبرشـين، ومس

 .م ، وس   مس ك م ُ ل ّ  لّا 

ـإن الع ـم ال يقبـ  أن يُ  ـ، وتُ ر التـاريخ، ويـ و  م احلــقة س ، س معاملــ ُمس

 !!باسم املج ج الع مّي   ه  قايقُ وتتو  

، باســم اإلســالم وروالــ  وع ــامؤهوإن الع ــم ال يســمر بــ ن هيــان 

عـن  خلومة أغـراح خبيثـة، وأهـواف رخيصـة، وتج يًسـا،  ّاملج ج الع مي

 !! مل تُ ني ا األيام أ قاد دفيجة
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 للدراسات اإلسالمية:  ة ـراخـ ع منهج مصطَن

 قــون هــذا املــج جس ال يُبّ   مأولنيــ  املسترشــقن وصــجايعس  والع يــب أنّ 

 إال عجوما يكـون جمـال الوراسـة هـو اإلسـالم، أو أّ،  يف البح  املعو   

 .اسواَهكان  أم ترشيعية، أم  ، تارخييةً نا ية تتع ق ب 

 غـريِ  يكون جمـال الوراسـة شـينيًا غـري اإلسـالم، أو تـاريخس أما  يجام و

، والسـريس يف واحليـاد والوقـةس  واملوضـوعيةس  جتـو االلتـ امس فإن   ؛املس من

نتاي  ــا، وال جتــو جمــاال ل تعمــيم عــىل  اخلــرو  ركــاع األدلــة، وجتجــبس 

 .ومعتقوال مسبقة ، خلومة أغراحوامل ازفال والتخميجال

ر لجـا صـا ب صـو  ي  واللح  عىل الـذقون، يُ التمووإمعانًا يف  ؛هذا

ــ «حممــو والي ــود» كتــاع ــارد »   بكــالم ل مسترشــق الي ــودّ، كتابس برن

 :يقول في  «لويس

ار مادة يول  هبـا عـىل أو الختي إلابال نةريةاملؤرخ با   ال يسعو »

تقـوده،   يـ  ري وراء التـواهو التـي تعـرح لـ  إىليسإنام  ،نقُة معيجة

 مـن ال لـ  أن يستسـ م املـؤرخ ملتـاعر فـإنّ ، معصوموليس هجا  إنسان 

، ومـن وعرُضـ  لـ    ل تـاريخ، التـي قـو يت ـون هبـا ف ُمـأو التحام الوالء 

 سامل املؤرخ العامل املوقق إدرا  هذه احلقيقـة بـوالً مـن االنسـياق ألفكـار

 .  (48) «والعم  عىل حتويو هذه األفكار وتصحيح ا ،مسبقة

ل رمــاد يف  اإال ذر   ، ومــا وــيء بــ ق ــ : هــذا كــالم ويــو وع مــّي 

                                      
 .17السابق، ص ( 48)
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 !العيون !

ومســ ك م  يــجام خيوضــون غــامر البحــ  يف  واقــ  القــوم ذلــ  أنّ 

  .او افي  متاميجاقض هذا الكالم  الوراسال اإلسالمية

برنـارد »مـج م و ـالسواد األعةـم مـن املسترشـقن وتالمـذ م وإّن 

ومعتقـوال  يسـعون إلابـال نةريـال ـالكـالم السـابق  صا ُب  «لويس

ـــة   ـــا ســـ  اً  وآراء معيج ّونوه ـــانوة، وكس ـــاس  مس لإلســـالم  مجاهلـــة   مواق

 .بوها مقوماً رِش ، وأُ ع ي ا وا  ترب   ،واملس من

ـوأمثاُلـ «برنـارد لـويس»قو يُبق هذا املسترشـق الي ـود،      كالمس

ا عجـو ، أّمـاإلسـالم ريس  يجام يكون ميـوان الوراسـة شـينيًا غـلكن  ذل ؛

 تُيش. ، والعقولس املوازين ختتسّ  دراسة اإلسالم فإن 

حممـو »، وتسمو باسم ، الذ، أس مالجمساو،   «ليوبولو فايس»يقول 

 :فيام نحن بصوده «أسو

قبــ  أوروبــا تعــاليم ال  ســ ة البوذيــة أو اوجووكيــة، لكج ــا تقــو ال ت»

عـىل  ومبجـّي ، مت ن هبذين املذهبن بموقا عقلّ  فيام يتع ق حتت أ دايامً 

اإلســالم خيتــ  التــوازن، وي خــذ امليــ  أهنــا  املــا تت ــ  إىل  الت كــري، إال

وع ــوا مــن  املسترشــقن األوروبيــن ن أبــرزإ تــو  ، بالتنــع العــاط ّي 

  .يف كتابا م عن اإلسالم أن س م فريسة التح ع غري الع مّي 

ال يمكـن أن  عي  بحوا م عىل األكثـر كـام لـو أن اإلسـالموية ر يف 

يف البحـ  الع مـي، بـ  عـىل أنـ  مـت م   حـأن  موضـوع ب يعالج عىل
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 .يقا أمام قلات 

وليس ذل  قارصًا عىل ب و دون آخر، وية ر أهنـم يجتتـون بيشـء مـن 

يجالون هبا مـن  ـ قيقية أو خيالية  ـ يجام تعرح وم فرصة  النور اخلبي 

 .(49) «اإلسالم عن طريق الجقو

 :أما بعو

ومج  ـ ،  «والي ـود حممـو»يف مصـادر كتـاع  فقو كان  ت   نةرال  

، وأن الكتاع متبوهة، أشب  بت ود الـ ورمصادر  رصونا من خالوا أنّ 

، ودل جا عىل هذا وذا  الس يم لقواعو املج ج الع مّي  مج ج الكتاع جماف  

 ب دلة من الكتاع تجُق بام رصوناه دون تك ا أو اعتساف.

 ــ عـىل نحـو مـا فصـ جا يف الصـ حال السـابقة ـوقو كان ما رصوناه 

وإابـال  ،«حممـو والي ـود» املُاعن التـي ط ـر هبـا كتـاعهوم  كافيًا يف

 ، لكوهنـا ال تقـوم عـىل أسـا اإلسالم زيا نةرات  الباط ة املتحام ة عىل

، ومـج ج املعاجلـة ، مـن  يـ  املصـادرمن البح  الع مـي املحايـو الج يـ 

 .ـبقًا كام أابتجا باألدلة سا ـومج ج البح  فاسو  ،فاملصادر غري حمايوة

سـري مـ  الكتـاع بـ  سج ـ؛م  أن  كاف  ـولكججا لن نكت ي بام ذكرنا 

، وا ـوة عىل شـب ات  ومُاعجـ  ت صـيالً  ، لج  س والكاتب خُوة خُوة

  ،بيــان زي ــ، والباطــ تعريــة وت  يــة احلــق وإنصــاف ، لبعــو األخــرى 
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، ، وكتا  قيقة أولنيـ  اخلصـوم األفـاكن وأذيـاومو اف  أنصاره

، ولكـن احلقيقـة أهنـم عصـابال م يتسـرتون ب بـا  الع ـموإابال أهنـ

، عسـو أن يكـون يف ذلـ  ة ملحاربة اإلسالم وتقـويض بجيانـ رمست وس 

، وسـار عـىل الةـن ب ولنيـ  األعـاوم ومـن لـا ل  ـمعهة ملن حيسن 

ال نختــو ـ نحــن البــا ثن املســ من ـ يع م اجلميــ  أنجــا هن  ــم، ولـِـ

ا مـن شـاء مـن املسترشـقن لجـ يهز     ف املواو ة والج ال يف ميوان الع م،

عىل استعواد لجسا أباطي  م باحل ة  ـبتوفيق اهلل ـ ، ونحن وعمالي م

، يقيجًا مجا واقة يف من يت اوز  ووده درسًا ال يجساه والههان، وت قن

ِذُف القاي :  ـسبحان  ـ نستمو قوتجا من ت ييو اهلل  ،قاحلأنجا عىل  ق  ﴿بس   نس

ىلس  سق  عس ﴾بِاحل  اِهـق  ا ُهـوس زس ـإِذس ُغُ  فس مس يسو  بساطِِ  فس . واهلل املسـتعان وع يـ  (50)  ال 

 .التكالن

 

 

***   ***   *** 
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 لثان ل اـــالفص

 

 ×شبهات حول اإلسالم والرسول 

 

 .الطعن د ربانية ال ين اإلسالم  أوال:

 العبادات اإلسالمية وجماملة اليهود. ثانيا:

ــا: ــال  ثالث ــسا رس ــة اإلحيــاء ب ــالم يلي ــة ة اإلس ، خاص

 .بالعرب

 بني التشكيك والتجاهل. ×نبوة يم   رابعا:

 .×النيل من عصمة النيب خامسا: 

 .وعباد الصليب ×التسوية بني النيب  سادسا:
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 أوال: الطعن د ربانية ال ين اإلسالم :

ن مجُ ـق يتحو  عن اإلسالم ِمـ ُيرى مسترشق  أن  من الجادر ووا

هيودًا  ـب  السواد األعةم مج م  ؛ه الو ي اإلوّي ، مصورُ أن  دين رباينّ 

ـم س  عـىل أنـ  ديـن أريّض  ـ كانوا أم نصارى أم م حـوين حممـوًا  ، وأنّ ق  

   إلي  بيشء !! مل يوحس  ×

ـ   م م و ـويثِ قـويمِ  ـهجا  ما يتب  اإلعاع لـوى املسترشـقن إّن »

مصــادر  قــ  مــنول ّ  ×، اخرتعــ  حممــو عــىل أن اإلســالم ديــن برشــّ، 

ــرية ــم غريهــا مــن املصــادر، كث ــة والجرصــانية، ا ، عــىل رأســ ا الي ودي

ــ  ــي كان ــو الت ــة كالتقالي ــاجل يرة العربي ــايوة يف عرصــه ب ــض س ، وبع

 .(51) «الويانال القويمة ...

كتابـ  بـالرتويج  مقومةس  «حممو والي ود»وقو است   صا ب كتاع 

 اخـام الي ـودّ، ب احل، كتسـم1833، فذكر أن  يف سـجة وذا ال كر الع ن

ــاً  «وي بــادن» اخــام مويجــة  «أبراهــام وــا ر» ــ  ب ملانيــا بحث ، نــال ع ي

ــةً وــاي  ــة، عجواُن ــن الي ودي ــذ، اقتبســ  حممــو م ــا ال ــب  : )م ــم كت (، ا

: «وويتـاين»، وقو تساءل «الي ود والعرع»كتابًا بعجوان :  «وويتاين»

 ؟(.ن كان مع موه، ومس  مالعِ  ن ت قو الجبّي عىل يو مس )

يال فت  ة دارل  ول هـذا من مستو  أ أن كتابال كثريةً وقو ال

ــ  إىل ــم خ  ــن  املوضــوع، ا ــول م ــور معق ــرتح بق ــرء أن ي  أن ل م
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رة عـىل صـ ة وايقـة بج ـر مـن الصواع أن حممـوًا كـان يف سـجوات  املبكـ

الذين تصـورهم الكتابـال ، مل يكونوا خيت  ون كثريًا عن أولني  الي ود

 .الت مودية

 هذا الكالم بقول : «محوبركال أ»دف ر  ويُ 

ـومؤد  ) لي ـود، ن كـانوا حيـاورون الرسـول مـن اى هذا أن معتقـوال مس

 ×، كان وم ت اري مبارش عىل ووهر ما أخـذه الرسـول اتصال  هبم وطبيعةس 
 .  (52)( من الويانة الي ودية

وفاهر األمر أن الكاتب يسوق هذا الكالم يف معرح  ويثـ  عـن 

وي  عــن عالقــال املســ من  ــ  يف احلــل  الكتابــال والبحــو  التــي أُ 

 .والي ود

، وتر يب  ب ن الرسـول ولكن يال أ هجا ارتياح الكاتب وذا الكالم

، عىل رأس ا من مصادر كثرية ق اإلسالمس  ّ ، وإنام لس إوّي مل ي ل بوين  ×

 .   ـ زعمواالي ودية 

، ويقب   عىل أن  ا ي رتض  املسترشقون هبذا اخلصوصوهو يسوق م

ــمُ  ارة أو ك مــة وا ــوة ت يــو ، ومل نــره يــذكر عبــشــ  في ــامة ال  ّ سس

 ـوة االفـرتاء، بـ  وال  تـو ك مـة واهذا  ، أو االمتعاح مناالعرتاح

 من وانب . أ  ، أو حت   تقول ب ن هذا الكالم حم  نةر

راء البــا ثن واملــؤرخن يف  ــن أنــ  يف كتابــ  يقــا باملرصــاد آل
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وقيام ا عىل األدلـة  ام  وواهت  ـ  ا ، وال ي ت  يجال مج ا ويس املس من

ــأمــام الجقــو الع مــّي بــوعوى أهنــا ال تثبــ   ـوالهاهــن   ّض ، ف ــامذا غس

 !؟مس م  ، وهو الذ، يوعي أن ي  من ديج عن هذا الج   الُرفس 

ومما يبع  عىل االرتياع يف موقا الكاتب، وال يع يـ  مـن خُينيـة 

أنـ  وـاء بعـو  ـوايل  ـ؛بـاهلل  والعيـاذ ـالك ر، واملوافقة ع ي  الرضا هبذا 

ر ال صــ  الثالــ  مــن ، وصــوّ الســابقالكــالم  اامنــن صــ حة مــن ذكــر

ــاع ــًا هــوالكت ــ  عجوان ــذ، وضــ  ل ــو»: ، وال الي ــود ل معارضــة يف  ت يي

كـان ب قرة أل و املسترشـقن، و ـكعادت     ـر هذا ال ص  صوّ  ؛«املويجة

 «سـيم رودنسـونمك» مسترشق ال رنس التصوير يف هذه املرة ب قرة ل

 :، واء في ا«حممو»من كتاب  

عـالوة عـىل أخـذهم باألفكـار  ـلقو أف ر أتباع حممو من وـانب م )

بـاع عـود مـن اسـتعوادًا كـاماًل التّ  ـاألساسية ل ي ودية وبتعـاليم نـوح  

 .(53)آخر ال قرة  الُقو  الي ودية ...( إىل

 رتيـ  رر مـا يوهكذا نراه يعود مرة أخرى عىل صـ حال كتابـ  ليقـ

 ، وال نـرى لـ  أّ، أساتذت  املسترشقون، ويسوق  عـىل أنـ   قيقـة اابتـة

، ويذكر   يلع  يف موض  الصوارة واحل اوة، ب يق عىل هذا الكالمتع

 ــ : أتبـاع حممـوتعبـريهـ أو عـىل بأن املسـ من  ـبكـ  الثقـة واالرتيـاح  ـ

عواد ، وأهنـم كـانوا يف أتـم االسـتخذوا باألفكـار األساسـية ل ي وديـةأ

                                      
 .103السابق، ص ( 53)



 

 ـ 53 ـ 

 .يتبعوا الُقو  الويجية الي ودية وأوضح  ألن

 زمـنوخاصـة يف  ـ، فإن ما لـوى املسـ من  اسووعىل هذا الرأ، ال

ــا، وإنــام أفكــار هيوديــة، وطقــو  هيوديــة،   ×الجبــي  ـــ لــيس ديجــا إوي 

ــة ــب ل ي ودي ــذ ن ي ــة ... وحممــو ت مي ــق مــن الي ودي ، واإلســالم م  

 زعموا .

،   الك ـارس أسـاتذتس  ( إال أن يسرتيضس س م !!وهكذا ي بو الكاتب )امل

  س ، ويـروّ والب تـان اإلاـمس  ، فيقـرتفس اء اإلسـالمنعمت  مـن أعـو وأولياءس 

، ويقرر مـ اعم م ب نـ  تكيك م يف ربانية اإلسالم احلجيالباط  م وت

 ب عم م.عىل رأس ا الي ودية  ،م  ق من مصادر شتو

ون مسـ اًم؟ ، فلاًل عـن أن يكـف   يسك  عن هذا با   مجصا

دخـ  ، ويف ديجـ  ذا هـوى مـريض ال  م إال إذا كـان يف بحثـ  صـا بس 

 ؟!مريب

 فرية باطلة:

عم بـ ن اإلسـالم لـيس أال ف يع م املسترشـقون وعمالؤهـم أن الـ 

 غريه مـن األنبيـاء؛ مـا هـو إال مل يوح إلي  مث س  ×، وأن حمموًا ديجًا إوياً 

م أن سـ م ال  ـوون ، وهباط ، ال يستجو عىل أسا  من الصحةزعم 

، ال التـي ال تجق ـضـإال الةجـون واالفرتا ما يؤيوون ب  هذا االفرتاءس 

ـ يف كثـري مـن األ يـان  ـمج ا الع ب، لوروـة أن بعلـ م  وال يجق 

 لي وم ما افرتض  البعض اآلخر !!
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ـا، والرد عىل هذ ه ال رية الباط ة بـام يكتـا زي س ـا، ويثبـ  بُالهنس

 . كثري عجاءتا  إىل ا، ال حي افتس  ويبن

ي م ربانيةس اإلسالم وبواية نقول وم ك مة هم ، وإنكارِ بخصوص نس  

 ، وهو:اإلسالم وينبن رب  إلي  مِ  قو ُأوِ ي ×أن يكون حممو 

اهلل  يس يـو ِ  ن  يـ  املبـوأ أن  تجكرون ِمــ  ـ أهيا املسترشقون إن كجتم

 ×حممـو  ذا أنكـرتم كـونس رسـالةِ إىل عبو من عباده بـوين ورشع، ووـ
رسـالة موسـو وعيسـو ع ـي ام الصـالة  ب عـىلحهـذا يجسـ فـإنّ  إوية؛

ويجبغـي  ،ي وديـة والجرصـانية بيشـءرشيعـة ال، وع ي  ف يس  والسالم

ع يكم أن تجكروا عىل موسو وعيسو ع ي ام السـالم مـا تجكرونـ  عـىل 

 من أن يكون ديج  إويًا ! ×حممو 

قوون أن اهلل تعـاىل يمكـن كجتم تؤمجون بمبوأ الو ي، وتعت وأما إن  

ـك ّ ن يتاء من عباده بالـوين والرشـاي ، ويم ي إىلأن يو ِ    بالرسـالة  س

ن أن ، فام املـان  ِمـو إىل موسو وعيسو ع ي ام السالمو س ، كام أس والجبوة

 و يًا من عجو اهلل ؟! ×يكون ما واء ب  حممو بن عبو اهلل 

ــ أ،   ء ــاً  ن أن يرســ  اهلُليمجــ  ِم ، بالرســالة اخلامتــة رســوالً عربي

  اإلوية التامة ؟! والرشيعةِ 

رَن  مم  ﴿   عىل فل  اهلل ..رس وال  س  ي مت رَطفت رنَ ملَ َيق  رالإ َومت تم   م
 اَلئتَورةت

يم 
يعم َاقت

 .(54) ﴾  لنَّرتست  تنَّ  مََّ َتمت
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ــوِ يس  ــ ون أن ي ــاذا جتي ــراهيم ، وداوداهلل بر مل ــوح، وإب ، ســالة إىل ن

اهلل برسـالة  يس ، ومتجعـون أن يـو ِ وعيسـو ، وأيوع، وموسو،وس يامن

  اإلسالم إىل حممو ع ي  الصالة والسالم ؟!

ـالـذ، أس سـبحان  ، هو و إىل األنبياء السابقنو س الذ، أس اهلل إن  و و س

   ﴿: بالــوين .. وصــوق اهلل إذ يقــول ×حممــو  إىل

       ﴾ (55) . 

ــو  وإنّ  ــي حمم ــالة الجب ــال يف ×رس ــة احل ق ــاءل خامت ــ ة  و س س

 .×، الذ، ابتوأل مسريت  مجذ آدم اخل يقة الو ي اإلوي إىل
 ولو تتبعجا ما يتع ـق بـ  ع ـور املسترشـقن مـن   ـج إلابـال أنّ 

ايـة من الي ودية والجرصانية وغريَهـا، لووـوناها يف غ اإلسالم م خوذ

بـارة عـن افرتاضـال وفجـون عـ يف ع ت ـا    ـهنا إ، إذ اللعا والوهن

، ال تثب  أمام احلقايق الوامغة التي تجُق هبا سرية الرسـول وختميجال

 .الصالة والسالم من عقايو وترشيعال، وما حتتوي  دعوت  ع ي  ×

، وهـذا مـا يا ال يقـرأ وال يكتـبأن  كان أمّ  ×إن الثاب  من سريت  

        ﴿: القرآن الكريم يف قول  تعاىلكوه أ

       ﴾ (56). 

                                      
 .163سورة الجساء: ( 55)

 .48سورة العجكبول: ( 56)
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ــا ــج و فكي ــ   تسس ــو  بع وس  ×ل ــاع املق ــال  يف الكت ــأن يُ ، أو  ي 

ــالت مـود قراءة وال ال ع ـو لــ  بــال ي الــذ،  مـا فيــ  وهــو األّمـ، وحيص 

 ؟  ×كثريين من العرع يف ع وه  الكتابة، كحال
لــن إنــ  ، فكــان  يــو القــراءة والكتابــة ×ومــ  افــرتاح أن الجبــي 

ألنـ  مل تكـن  بـام فيـ ؛ ، وي ـمّ أن يُـال  يف الكتـاع املقـو  من مكنيت

ملن يريـو االطـالع  ومتا ة   ، متوفرة   ال غة العربيةإىل مرتعة   خ  سس هجا  نُ 

، الـو ي األول ، م بدِ ، وخاصة يف مكة  اجل يرة العربيةع ي ا من أه

، السيام التـي كـان الكتـاع عىل ع م ب ية لغة أوجبية  ×ومل يكن الجبي 

 .(57) ×املقو  مكتوبًا هبا يف عرص الجبي 

أشخاصًا ما البـو أن يكونـوا  أنّ من قبي  وأما امل رتضال العريلة 

قـة بـن نوفـ ، وبحـريا ث  ور، مت قن ل  ، ومصورس ×مع مي الرسول 

 ، واملوايل والت ار ...أ بار الي ود ، وبعضِ الراهب، وس امن ال ارّ، 

، ير املسترشـقن وخيـاال م الواسـعةوغريهم كثري ممن وادل هبم قرا

ف يس يف كتب السرية والتاريخ ما يـج ض دلـياًل وافرتاضا م الوَهية؛ 

م هــوس قــو م مســع ًا أل، مــن ت ــ  امل رتضــال، واملسترشــقون أن ســ 

 !!بعل م ما افرتض  البعض اآلخر 

تع م عىل يو هؤالء املع مـن الكثـريين   ×وعىل افرتاح أن الجبي 

                                      
ـــ : قـــامو  الكتـــاع املقـــو  ص ( 57) هرة، ط التاســـعة القـــا -، دار الثقافـــة 771يراوس

 ×.م؛ ف ي  ما ي يو ب ّن الكتاع املقو  مل يرتوم إىل العربية إال بعو عرص الرسول 1994
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الذين زعم م املسترشقون، أال حيتـا  هـذا التع ـيم إىل أوقـال كثـرية، 

؟ ×انقُاع ل ور  والتحصي  من وانـب حممـو بـن عبـو اهلل  ب  إىل
 ال ، لألخذ عمن هـو خـار س أس ار هجا وهجا  وهج وحيتا  كذل  إىل

 ؟مكة مج م

فمتو كان هذا االنقُاع والرتدد عىل هؤالء املع من من وانب حممـو 

 ؟؟ ومتو كان هذا الس ر والرت ال لألخذ عمن هو خار  مكة×

روفًا ل قـا  والـواين مـن ولو  ص   ء من هذا لكان مت ورًا مع

تـ رون  يف  ، والختـذوه سـال ًا ي، خاصة معارضـي  وخصـومس معارصي 

إن اهلل أرس جي إليكم هبذا الوين، ولقالوا لـ : هـ   :وو    يجام يقول وم

ـ ، مـن هجـا أو جـ  إيـاه فـالن وفـالن  ولقّ نسي  أن الذ، ع مـ  هـذا ك  

 ؟ إلي  ب  وو س ، فكيا ت عم أن اهلل أس هجا 

 .ولكن شينيًا من هذا مل حيو 

وه جّـ س ، ب  في ا مـا يُ ليس في ا ما يتري إىل ذل  وأمثالِ  ×و ياة الجبي 

 :    ُل و  ويس 

، عجـو ط ولتـ  البـاكرة يف ديـار بجـي سـعو ، وقىضيتيامً  ×فقو ولو 

 يوة   يمة السعوية ريض اهلل عج ا.مرضعت  الس

يف ك الـة وـوه عبـو املُ ـب، اـم  ام بعو ذلـ  عـاد إىل مكـة وبقـي

م  أ  طالب بعو وفاة ووه، وقىض و ءًا من ط ولت  يف رعـي ك الة ع

 جم، ام انتق  بعو ذل  يف الت ارة.الغ
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وهو ابـن ااجتـي ـ  تن؛ إ واَهاالتام مر خر  إىل ×واملعروف أن  

وهـي املـرة التـي لقـي في ـا  أ  طالـب، يف جتـارة مـ  عمـ ـ عرشة سجة 

، اـم مـرة أخـرى يف جتـارة السـيوة خو ـة لقاء عـابراً  «بحريا» الراهبس 

 .يف مكة يام، وبقي مقوبعو ذل  ت وو ا ،ريض اهلل عج ا

 ذواِل  ويبقو فيـ  ال يـايلس  ،( يف غار  راء  )أ، يتعبوام أخذ يتحجّ 

ـ﴿:  تو ن ل ع ي  الو ي بقولـ  تعـاىل ،العود  ﴾أ  رس اق 
، ومجـذ ذلـ  (58)

  .،  تو أتاه اليقنالتاريخ بوأل مسرية الوعوة، واجل اد املتواص 

 ؟بإعاع كتب السرية والتاريخ ×الرسول  هذه  ياةس  أمل تكن

 وف   كان في ا فرصة ل تجق  بن يو، هـذا املع ـم أو ذا  يف مكـة أ

 !!خارو ا ؟

ديجـا مل يكـن  ×الذ، وـاء بـ  حممـو بـن عبـو اهلل  هذا الوينس  ام إنّ 

بـ  قـو  ، أو ق ي  من الترشيعال؛بادئامل حمووًدا، حيتو، عىل يسري من

ى ، وعبـادال، ، تلـمج  عقايـوةيمـة متكام ـةمجةومة واسـعة ع  وس

مـــا يـــجةم أمـــور الجـــا  يف معاشـــ م  ، وكـــ   مالل، وأخالقـــاً ومعـــا

 ومعادهم.

، يف مكـة هذا وهو اـاو     ك   ص  أن يتع م وحُي  ×ملحمو  ي فكيا  

يف  ، إ ــواَها وهــو صــبّي التــام ال يف ر  تــن جتــاريتن إىله  ــا إمل يس 

، واألخــرى وهــو شــاع مل يت ــاوز اخلامســة الثانيــة عرشــة مــن عمــره

                                      
 . 1سورة الع ق، اآلية ( 58)
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 !؟ أميا ـ كما ذكرنا ـ ×، باإلضافة إىل كون  مرهوالعرشين من ع

وعىل افرتاح أن اإلسالم مقتبس مـن الي وديـة والجرصـانية، وأنـ  

ل بـ ن ال ـرع متـاب  عج ام  ع  فر   ـ كام يتوّهم املسترشـقون ـ فالعـادة وـرس

، وع ي  ف   واءل عقايو اإلسـالم وترشـيعات  مماا ـة لعقايـو لألص 

 أم فال ة وا ومجاقلة ؟ ،انيةوترشيعال الي ودية والجرص

ــة والجرصــانية يف مــ الواقــ  أن اإلســالم قــو خــالا كــال   ن الي ودي

ن ل  ق ـب ن كالك  مس  يف األصول .. وهذا باد  و ،يف الصميمو، اجلوهر

 .أو ألقو السم  وهو ش يو

مـن الي وديـة  بـن اإلسـالم وكـ    فإذا كان هذا اخلـالف اجلـوهرّ، 

فكيـا  ،×أول حلةة بع  في ا الرسـول حممـو والجرصانية واقعًا مجذ 

 يكون اإلسالم م خوذًا مج ام ؟ 

  ء يكون قو أخذه إذن ؟ وأّ، 

 ه  أخذ مج ام عقيوة التو يو ؟ وتج ي  اهلل عن ك  نق  ؟

 أخذ مج ام اإليامن بعصمة األنبياء ؟ ُتراه أم ه 

رملـان، و ـج البيـ   ، وصـومس أم تراه أخذ مـج ام الصـ وال اخلمـس

ــاء ال كــاةامس احلــر ــ واِ  اجل ــادِ  ، وأ كــامس ، وإيت ــرياِ   والُــالِق  ، وال ، وامل

   يف الرشيعة اإلسالمية ؟هو م ص  وغريها مما 

ه كثـري، ال ووـود لـ  عجـو الي ـود ك  هذا الذ، تساءلجا بحق  وغـريس  إنّ 

 !عجوهم ما يجاقل  متامًا ! إنّ  ، ب وال الجصارى
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ــة صــور فكيــا يكــون اإلســالم ـ كــام ي عمــون ـ ة مــن عــن الي ودي

 !!تاس  ؟البون الواس ، والالف ذل  اخلوبيج  وبيج ام  ،والجرصانية

ن الي وديــة ِمــ ، وكــ   ضــجا أن امــة تتــاهباً بــن اإلســالماــم إنجــا لــو افرت

، وإنـام يكـون ليس دلياًل عىل أن  مقتبس مـج ام ، ف ذاوالجرصانية يف  ء ما

،  ي  إن هجـا  بقايـا  ي اإلوّي  وة املجب  واملصور، وهو الودلياًل عىل وس 

ـ  مـن  ،اع الع ـو القـويم يف عصـور فت  ـةّتـ، كتب ا كُ من الو ي قـو ن س

هذه الق ة الق ي ة توارل خ ا ركام الباط ، وتالشـ   غري أنّ  التحريا،

العــذع يف وســد املــاء  يف اجايــا مووــال التحريــا، كــام تتالشــو قُــراُل 

ود والجصارى من الـو ي إال رسـوم ، ومل يبق لوى الي البحر امل ر األُوا 

 أشكال يكتج  ا الت وير، وحيوط هبا الباط  من ك  و ة.و

م بـ ن اإلسـالم زعـم املسترشـقن وأراهِبـ وهكذا يتبن لجا  افُ  

 .س من الي ودية والجرصانية ـ زعموا ـمقتبس  دين  

لـو كـان  ـعىل اخـتالف طـواي  م  ـوال ريب أو أولني  املسترشقن 

، من اإلنصاف والت ـرد ل حـق، ملـا وقعـوا يف هـذا اإلفـ  م ق ي لوهي

ــ  ، ومــن يــوور يفو وــم اإلنصــاف والعــول، وهــم يف ع ــت مولكــن أن 

لصـو عـن سـبي  اهلل وابتغاي ـا ، واف ك م مست ورون ملحاربة اإلسالم

 .عووا

 واهلل املستعان.
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 عبادات اإلسالمية وجماملة اليهود:ثانيا: ال

فقـو ، قن أن اإلسالم ليس من عجـو اهللرشومن مجُ ق اعتقاد املست

ـن لـّا لّ  ـم ب غ ا  الرسـول أنّ  ذهبـوا إىل أن  لتُد واالفرتاء هبـم وبمس

اسرتضـاء وـ  قو أتو ببعض العبادال والتعاير الويجيـة أل × حمموا

   .، واستاملة ق وهبمالي ود

ــال أمحــو ــول برك ــ   »: يق ــرى ك ــًا أن  وي ــؤرخن احلــويثن تقريب امل

، ووه األم  يف أن يقب   هيود يثـرع، كان حي تر  مكة ن ×الرسول 

 املونيـة عـىل اسـتاملة ق ـوهبم، فتـارك م يف وأن  عم  لوى وصول  إىل

ود خيبوا بي  املقو ، ولكن الي  صوم عاشوراء، واجت  يف الصالة إىل

ــ  ــ  برفلــ م االعــرتاف ب ــ  إال فج ــام كــان مج ــ  هبــم أن ، ف قُــ  عالقت

 .  (59) «و ارهبم وسحق م

بعكس ما ي ع   ن يعـرتح  ـيق وع ق عىل هذا الكالم بتع يق رف

 ويف هــذا الــرأ، تصــوير م تــو  »ـ قــايال: عــىل أ ــو مــؤرخي املســ من 

 .(60) «لأل وا 

الذين يجسب إلـي م  «املؤرخن احلويثن»هؤالء  وبُبيعة احلال فإنّ 

، ليسوا إال  رضـال املسترشـقن الغـارقن يف مسـتجقعال ذل  الرأ،

ام واالفرتاضال والتخيالل، وبمرور الوق  تصـبر أوهـام م األوه

                                      
 .203،  202حممو والي ود، ص ( 59)

 .203السابق، ص ( 60)
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 ال يرقو إلي ا ش !!   م  قايقس م وخياالُ  وافرتاضاُ  

 !!وهلل يف خ ق  شنيون

ناوقو  ن ِمـيف كتابـ   الثالـ س  ال صـ س  ر ب  الكاتُب سابقًا ما صوّ  أورد 

لقـو أف ـر »: والـذ، يقـول فيـ  ،«سيم رودنسـونكم»كالم املسترشق 

عــالوة عــىل أخــذهم باألفكــار األساســية  ـو مــن وــانب م أتبــاع حممــ

بـاع عـود مـن الُقـو  اسـتعوادًا كـاماًل التّ  ـل ي ودية وبتعـاليم نـوح 

 .(61) « الي ودية ...

هذا موضـ س الصـوارة  «رودنسون»كالمس  «بركال أمحو»  قو وضو

 .مة ال ريب في ا، وساق  عىل أن   قيقة مس ّ واحل اوة

 «أتباع حممو»استعواد  وما زعمس  ِمن «سونرودن»وكالم املسترشق 

ن إهبـام صـا ب ، يوضـر شـينيًا ِمـباع عود مـن الُقـو  الي وديـةالتّ 

املـؤرخن »كالم أولنيـ  من  دس وقصامل وضر، وي«حممو والي ود»كتاع 

، من املسترشقن وأراهبم، وهو أّن عبـادة صـوم عاشـوراء «احلويثن

ـ يف ، مل تكونـا األمـر أولس  ،ة استقبال بن املقـو   ـال الصـالةوشعري

، وأتباعــ  ×وإنــام فع  ــام الرســول  ؛بــو ي مــن اهلل تعــاىلزعم ــم ـ 

 .استاملة لق وع الي ود، ورغبة يف جمام ت م

، وتو لـ ا ة تـجقض مثـ  هـذه املـ اعمِ والواق  أن هجا  أدلة كثري

 .وذل  من خالل كتب احلوي  الصحاح

                                      
 .103السابق، ص ( 61)
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 :وإلي  البيان

ة ت يو أن  كان معروفًا لـوى وردل أدل فقو ؛صيام عاشوراء عنا أمّ 

قـو صـام  أاجـاء ووـوده يف  ×، وأن الجبي قريش، وأهنا كان  تصوم 

ومل يكن صيام  وـذا اليـوم يف املويجـة إال  ـ، ي  مل يكن هبا هيود  ـمكة 

 .بوأه يف مكة بو ي من اهلل تعاىل استمرار لعم 

ن  عس  ن  أسبِيِ  عس ةس عس وس ِن ُعر  اِم ب  ن  ِهتس ةس عس يِض اِيتس ا اهلُل رس ج  س الس    عس انس    :قس كس

اءس يِف  اُشورس ي ش  تسُصوُم عس ساِه ِي ةِ  ُقرس ُسوُل ، اجل  انس رس كس ُصوُم ُ  × اهللِ وس ـام  ، يس فس س

امس ُ  رس إىِلس امل سِويجسِة صس اوس رس بِِصيساِم ِ  ،هس أسمس ـانس  ،وس لس مس ُر رس ـ   ـالس  ،فس سام  ُفِرحس شس  :قس

اءس » ن  شس امس ُ  مس كس ُ  صس رس اءس تس ن  شس مس  .    (62) «وس

ــم إنّ  ــّي  ا ــا ذُ  × الجب ــمل ــ  أن الي ــود تصــوم عاشــوراء، أرشــو كِ ر ل

ـيس  على أْن × رصا مج  ، الصحابة إىل فال ت م و ل مسـ من دايـاًم بقس

 .، وشخصيت م املستق ةهممتي ُ 

ُسـوُل اهللِا عن ـامس رس : ِ نس صس الس ج ُ امس قس يِضس اهلُل عس ب ا   رس مس  × ب نس عس ـو  يس
ـرس بِِصـيساِم ِ  أسمس اءس وس اُشورس يسُ ـوُد  ،عس ُمـُ  ال  ة  م  ُتعس ـو  ـُ  يس ُسـولس اهللِ إِن  ـا رس ـاُلوا: يس قس

ى ارس الج صس ُسـوُل اهللِ ، وس الس رس قس ـاءس اهلُل : »×فس بِـُ  إِن  شس ـاُم امل ُق  عس ـانس ال  ا كس ـإِذس فس

مس الت اِس س  يسو  جسا ال  : فس سم  يس  ِل ا ،«ُصم  الس ُسـوُل اهللِ قس س رس ت و ُتـُويف  بُِ   س اُم امل ُق  عس ل 

                                      
، رقـم 4/287 رواه البخار، يف كتاع الصوم، باع صيام يوم عاشوراء، فـتر البـار،( 62)

، رقـم 5، 8/4، ومس م يف كتاع الصيام ، باع صـوم يـوم عاشـوراء، رشح الجـوو، 2002

 ، وهذا ل أ مس م.1125



 

 ـ 64 ـ 

× (63). 

نحــو املســ و األقلــ أول  ×أمــا بالجســبة ملوضــوع صــالة الجبــي و

هـذا كـان بـو ي مـن اهلل  فإنّ    بعو ذل  إىل البي  احلرام؛لِ األمر، ام حتوّ 

 «املؤرخون احلويثون»كام يوعي أولني    ـ، ومل يكن اسرتضاًء لي ود تعاىل

، يتُ ـ    نحـو بـن املقـو ِ ـكان طي ـة توّو  ×، ب  إن الجبي عوهموتابِ 

 .الكعبة املرشفةالصالة قِبس   ويتتوق إىل

ـ ، ولكـن يبـوو أن  وهذا أمر سـ    القـرآن الكـريم   عجـ  قـو تعامس

 توبره بصايرهم !! أو عمي  عن ،مأنةار املسترشقن وتالمذِ  

ـــاىل ـــال اهلل تع ﴿: ق               

                         

                  

                  ﴾ (64). 

ِن عبا  ِن اب  ، القب ـةُ  الكـريم مـا ُنسـخس مـن القـرآن لس : كان أوّ قال عس

لِ س أسن   ذس سول الوس ثسـرس ا هاورس إىِلس امل سِويجسةِ ملّ  ×رس ـانس أسك  كس يسُ ـودُ  ، وس ـا ال   س
، أسه  ِ

ُه  رس ـتعاىل  اهلُلفس سمس يسُ ـوُد، فساس  ـِ  ال  ِر س ـِوِ ، فس س ي  س امل سق  بِ س بس تسق  س  ا أسن  يس بس س س تسق 

ُســوُل  ــانس  × اهللرس كس ًرا، وس ــ   ــ شس س رشس ةس عس ــعس اِهيمس  بل  ــرس ــةس إِب  ــب  ِقب  س
ــانس ، حُيِ فسكس

                                      
 .1134، رقم 8/12، رشح الجوو، ع صوم يوم عاشوراءالصيام،   رواه مس م يف ( 63)
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 ـ 65 ـ 

ُعو إىِلس  و  لس  اهلليس ، فس سن  س
ِ
ء امس ج ُةُر إىِلس الس  يس ِ ـ س يِف اهلُلوس و  قس  ـبس وس ى تس و  نسرس : ﴿قس

ُ رس  ــ ُكم  شس ــوهس ــوا ُوُو ل  وس ــِ : ﴿فس
لِ و  ﴾ إىِلس قس

ِ
ء ــامس ــ س الس  لِ ــن  ذس ــاعس ِم تس ار  ُه﴾ فس

ا ُق    ي  س اُنوا عس س تِي كس تِِ ُم ال  ن  ِقب  س الُهم  عس ا وس اُلوا: ﴿مس قس يسُ وُد، وس ُق  هللِال  ِ امل سرش 

ِرُع﴾ امل سغ  وس
 (65). 

يِضس و اِزع  رس ِن عس  ب 
ِ
اء س هس ن  ال  ـالس  اللَُّهعس ـج ُ امس قس ُسـوُل »: عس ـانس رس  × اللَّههِ كس
وس بس  ىل  نسح  س ي  صس رشس ِوِ  ِست ةس عس س  ـِ  امل سق  رشس ةس عس ب عس ًرا ـ أسو  سس ُسـوُل ، شس   انس رس كس وس

ـب  أسن  ُيوس  × اللَّه 
بسـةِ حُيِ ع  كس ـ س إىِلس ال  اِ  ، و  اُء ِمـن  الجـ  ـ س س ـالس الس  قس ُهـم   ـوس وس

يسُ ـودُ  ـا ُقــ   :ـــ ال  ي  س ــاُنوا عس س تِـي كس ــتِِ م  ال  ـن  ِقب  س ُهــم  عس ال  ـا وس ــُق  ه ل لَِّه﴿مس ِ  امل سرش 

﴾ تسِقيم   ُمس 
اط  اُء إىِلس رِصس تس ن  يس ِرُع هيس ِو، مس امل سغ   .(66) «وس

ب ا   و ِن عس ِن اب  يِضس عس ج ُ امس  اللَُّه رس الس عس ُسـوُل » :قس ـانس رس ـل   × اللَّههِ كس ُيصس

ُهوس بِمس  ـِو ِ وس ي ـِ  امل سق  وس بس ةس نسح  ـ ِ ، ك  ي  وس س يس ـن  بسـُة بس ع  كس ال  مس ، وس ـوس ع  بس رس إىِلس وس ـاوس ا هس

ًراامل س  س شس   رشس بسةِ ، ِويجسِة ِست ةس عس ع  كس فس إىِلس ال   .(67) «ُام  رُصِ

 اجتـ  إىل × الرسـول وهكذا نرى األدلة والتـواهو قايمـة عـىل أنّ 

ف إىل الكعبــة بــو ي مــن ربــ  ، اــم رُصِ بيــ  املقــو  بــو ي مــن اهلل

، الكعبـة الصـالة و ـة   أن  يف كـ  األ ـوال كـان يتـوق إىل، مكذل 

                                      
ــري ( 65) ــن كث ــرآن العةــيم، احلــافأ اب ــاهرة، ط األوىل  -و العــر  ، دار الغــ1/192ت ســري الق الق
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 ، رقــم1/589أخروــ  البخــار، يف كتــاع الصــالة، بــاع التووــ  نحــو القب ــة، فــتر البــار، ( 66)

399. 

 .2984، رقم 1/534أخرو  أمحو يف املسجو ( 67)



 

 ـ 66 ـ 

 .لكج  كان يمتث  ألمر رب 

ن وتالمـذ م عـىل أن صـوم ف   بعو هذا ال ي ال يرصـ املسترشـقو

 ؟عاشوراء، واالجتاه إىل بي  املقو  يف الصالة، كان استاملة ل ي ود

كان يصـوم  ×أن   نس الروايال الصحيحة مِ  نس وما قووم فيام اب  مِ 

وه يف مكـة التـي مل يكـن وـ، أاجاء تواعاشوراء، ويت   إىل بي  املقو 

 ؟هبا هيود

 استاملة ل ي ود أيلًا ؟! ه  كان

 ال أقال اهلل عثرال املكابرين.

 ثالثا: اإلحياء بسا رسالة اإلسالم يلية، خاصة بالعرب

، ومل قوه: )والــذ،  ــو  أن الي ــود مل يصــوّ «بركــال أمحــو»قــال 

 ي ـانـ  كـان أمّ وأليعتهوه  تو مسيحًا كاذبًا، ب  اعتهوه أفاكًا مغتصبًا، 

بصـ ت  نبيـًا  ـ، وهـو  كـان مـن املمكـن أن يقب ـوا نبوتـ ، فـامهيودّ،  غريس 

ح ل خُــر ن ــوذهم، الــذ، كــان يف اضــمحالل عــر  كــان يُ  ـل عــرع 

 .(68)(فعلّ 

 ليسـ  عامليـة،  يـ  إنّ  × ف ي هذا الكالم إحياء بـ ن رسـالة الجبـّي 

يـة، فـذكر أن الكاتب ساق هذا الكالم يف معرح  ويث  عـن أمـور  قيق

 ق  العـرع، وفـر   ، ام عُا عىل هذا ب نـ  نبـّي مل يكن من الي ود ×الجبي 

ـ مـثاًل  ـ( وبن أن يقول وهو بص ت  نبيًا ل عرعبن التعبري بقول  املذكور )

                                      
 .205،  204حممو والي ود، ص ( 68)



 

 ـ 67 ـ 

، فالتعبري الذ، استخوم  الكاتب يج ع عن الجبـي )وهو بص ت  نبيًا عربيا(

 ارها عىل العرع.، ويو ي باقتصخاصية العاملية يف بعثت  ×

، نةر الي ودأن الكاتب يعرح وو ة  وليس يف السياق ما يتري إىل

، لرأيجـاه أمـر   نةـر الي ـود، ولـيس تقريـرس  وو ـةِ  ولو كان املراد عـرحس 

ـ(، لكجـ  مل مـن وو ـة نةـرهم  ـل عرع  ـ )وهو بص ت  نبي امثاًل  ـيقول 

 ×مـث ام أنـ  ، الم  السـابق عـىل أنـ   قيقـة واقعـةب  ذكر ك يق  هذا؛
 .ـ يف نةر الي ود وغريهم  ـ كان غري هيودّ، 

ن ، هو مِ خاصة بالعرع ×  ال فإن القول ب ن بعثة الجبي ةوعىل أي

ـ ومن محال ـم الُايتـة عىل اختالف طواي  م  ـم رتيال املسترشقن 

اووف من إاارت   ددنا عىل هذا االفرتاء وأرشنا إىل، وقو رضو اإلسالم

 .(69)يف بعض كتبجا 

يـردد وأن  مسـ م  ن يوعييرى مس   ن ؛يو أن املرء يتم ك  الع ببس 

 
ِ
ويتبجو طعج م يف عامليـة اإلسـالم، ويوسـ  يف كالمـ ،  ،ج دي آراء أعواء

 أو ،اسـتجكاره ويكرره عىل أن   قيقة، دون أن يتري بحـرف وا ـو إىل

 التح أ ع ي  !! جمرد

يثبتــان أن اــم إن رصيــر القــرآن الكــريم وصــحير الســجة املُ ــرة 

 لك  البرش. عامة، وأن  نبي   ×رسالة الجبي 

ـاليكن  مل ×واألدلة كثرية عىل أن   و ـوهم؛ بـ  لعـرع إىل ا ُمرسس

                                      
 .231ـ  222االسترشاق بن احلقيقة والتل ي ، ص ( 69)
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ـ ن كـان يف زمـن كان نبيًا ل عـرع والع ـم، واألمحـر واألسـود، وإىل مس

 .يوم القيامة ن واء بعو ذل  إىلومس ، البعثة

﴿قـــــــال اهلل تعـــــــاىل:                 

   ﴾
 (70) . 

ــال ســبحان  ﴿: وق                   

               ﴾ (71). 

﴿: وقـــال عـــ  شـــ ن                

        ﴾ (72) . 

﴿ وقال تبار  وتعـاىل:                 

   ﴾ 
(73). 

   القـرآنُ غس ن ب س مس  وسايرس ، ا أه  مكةينذركم ب  أ، أل: قال امل نون

  أهيـا أو ألنـذركم بـ. ن الثق ـنن األسـود واألمحـر أو ِمـمِ ووص  إلي  

ـقـال ابـن وريـر .ن سـيووو إىل يـوم القيامـةاملووودون ومس  ن ب غـ  : مس

                                      
 .28ة سب : سور( 70)

 .70،  69سورة يس، اآليتان: ( 71)

 .1سورة ال رقان: ( 72)

 .19سورة األنعام: ( 73)



 

 ـ 69 ـ 

 .(74) × القرآن فك نام رأى حممواً 

ب ِو  ِن عس ابِِر ب  ن  وس يِضس  اللَّههِ عس ـالس  اللَّههُِرس ُ ، قس جـ  ُسـوُل  عس ـالس رس : × اللَّههِ : قس
ب  »  قس

ِ
بِيساء سن  و  ِمنس األ  ُسُ ن  أس س ُِيُ  َخس ًسا ملس  ُيع  ةس  ِل:ُأع  ِسريس ِب مس ع  ُل بِالر  ُنرِص 

ُ ــوًرا طس ــِ ًوا وس س  ُح مس سر  ــ   يِل األ  ُوِع س ، وس ر  ــ   تِــي ، شس ُوــ   ِمــن  ُأم  ــامس رس أسي  وس

ُة فس  ُيصس    الس ت ُ  الص  كس رس جساِيمُ  ،أسد  غس ُأِ      يِل ال  ـانس ، وس كس ب ِل، وس  قس
و     أِلس س

ِ ملس  حتس وس

ــي  يُ  ــُ  إىِلس الج بِ ــةً  ب عس اص  ــِ  خس ِم و  ُبعِ ، قس ــةً وس اف  ــاِ  كس ــُ  إىِلس الج  ــُ  ، ث  ُِي ُأع  وس

ةس  اعس  .«الت  س

بِو  يُ »ويف رواية مس م:  انس ُك   نس ةً كس اص  ِمِ  خس و  ُ  إىِلس قس ُبِعث ـُ  ، ب عس إىِلس وس

دس  وس أسس  سرس وس  .(75) «ُك   أسمح 

 بني التشكيك والتجاهل ×رابعا: نبوة يم  

، ع يـ  × يجام يتحو  عن الرسول حممو  املجصاس  ام إن البا  س 

رسول هو حمموًا  هم يف أنّ واعتقادس  ،وو ة نةر املس من أن يبن لقراي 

                                      
بـريول، الكتـاف  -، دار إ ياء الرتا  العر  119/ 7روح املعاين، لإلمام اآللو، ( 74)

 ، دار عامل املعرفة.7/ 2ل  فرش، 

ُمـوا﴾﴿فس س رواه البخار، يف كتاع التيمم، باع قول اهلل تعاىل: ( 75) تسيسم  ـاًء فس ُووا مس
ِ ، فـتر م  جتس

وع ـ  يل األرح ": ×، ويف كتاع الصالة، بـاع قـول الجبـي 325، رقم 1/519البار، 

، ومســ م يف كتــاع املســاوو، رشح 438، رقــم 635،  1/634، ال ــتر "مســ وًا وط ــورا

ــوو،  ــم 5 - 3/ 5الج ــم 521، رق ــيمم 523، ورق ــاع الت ــ ، ب ــاع الغس ــايي يف كت ، والجس

، والوارمي ىف كتاع الصـالة، بـاع األرح ك  ـا ط ـور مـا خـال 211-209/  1عيو بالص

 .1389، رقم 375،  1/374املقهةس واحلامم 
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 .ن رع العاملن، وإن مل يعتقو البا ُ  ذل يس إلي  مِ و ِ أُ  اهلل ونبي  

ال يســع  بواهــة أن يت اهــ  خاصــية  ـخاصــة  ـاملســ م  والبا ــ 

ــ ــي حمم ــاة الجب ــو ي يف  ي ــا ×و ال ــ، باعتباره ــوة ِم ن خصــاي  الجب

 ولوازم ا.

ن كـون ِمـ ولس  أدر، ماذا يتبقو لوى املس م من عقيوة إذا غّض 

ــ ×اابتــة ال تقبــ  الجقــا ، وحتــو  عجــ    قيقــةً  ×نبــوة حممــو  ن ِم
 ؟!!إلي  ويو س  ال رش  مجةور أن  بس 

يف كتاب  الذ، معجا، يبوو  «بركال أمحو»ام كتب  فيوالذ، يقرأ بت م  

، و إلي يو س  نبي   ×حمموًا  ب الء أن الكاتب يت اه  متامًا قلية أنّ  ل 

من مجةور أنـ  برشـ عـادّ،،  ياتـ  ك  ـا اوت ـاد يف  ×ويتحو  عج  

 هيـذا يتـاب  أسـاتذتس  ، وهـو، وال ص ة ل  بو ي اهلل رع العاملناوت اد

 !!×لجبوة حممو  ةس اجلا و معقيو س  ويقرراملسترشقن، 
باعتبار أهنـا مسـ لة  ×احلوي  عن نبوة حممو  ال إىلب  احل وقو ب غ

ولـيس ل جقا ، وخاضعة إلبواء الرأ، في ا، إذ يقـول بـالج : ) قاب ة

أيـًا بتـ ن قـول حممـو أنـ  نبـي لجـا ر مما يوخ  يف م مة املؤرخ أن يبو،س 

(  مرسس 
(76). 

ل جبــوة  ×ف ـو يريـو أن يقــول إن إبـواء الــرأ، بتـ ن ادعــاء حممـو 

ـ، ويُ ممـا ال يـوخ  يف م مـة املـؤرخوالرسالة، هو  م مجـ  أن هـذا قـو   س

                                      
 .43حممو والي ود، ص ( 76)
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قلية يمكـن أن تكـون حمـ  شـ   ، أ، أهنايوخ  يف م مة غري املؤرخ

  ـا أن تكـون  قيقـة اابتـة ال تقبـ  اجلـوال أو الجقـا  فـال ، أمّ وخالف

 ـوالعياذ باهلل من هذا االعتقاد 

 ف    وز هذا من مس م ؟!!

بعو أن  ع   ،ا الذ، يوعي أن  مس ملوى هذ ن دين  مِ  وماذا يتبقو

غري املقُوع هبا، عجوما ن األمور وا مِ  ×، أو ادعاء الرسول أمر الجبوة

 ؟!يكتب يف السرية الجبوية

يف  ــ ـ التـي هـي مـن لـوازم الجبـوةوأما جتاه   التام خلاصية الو ي 

 .وترصفات ؛ فوالي   كثرية يف كتاب  × ويث  عن الرسول 

و  عن مؤامرة هيـود بجـي الجلـري الغتيـال الرسـول يتح ن و الكاتبس 

، فيـذكر أن  ميف  ـيّ  وـوار  ، بإلقاء صخرة ع ي ، وهو قاعـو إىل وجـب ×

 .(77)( )ال أ حتركال أرابت  ×الجبي 

، فقـو كـان ×وأكول األنبـاء بعـو ذلـ  أسـوأ فـاوف الرسـول )

 .  (78)( الي ود قو دبروا مؤامرة الغتيال 

اهلل  ن أنّ ، مِ عج  ما روت  كتب السرية والسجة يببيجام ال يغ ،يذكر هذا

 × ي  كـان الجبـي ، الي ود ل بام دبره  ×رسول اهلل  أو و إىل تعاىل
ن ، وك م ـم يف ديـة الكالبي ـن ر مـن أصـحاب يف  بجي الجلري إىل خر قو 
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القاســم،  ن عــ  يــا أبــا :، فقــالواعمــرو بــن أميــة اللــمر، ال ــذين قــت  ام

ل وـم وسـوّ  ، وخال بعل م بـبعض، اوت  او س هاهجا  تو نق س 

: أيكـم ، وقـالوا×، فتـآمروا بقت ـ  ب ع ي متِ الذ، كُ  التيُان التقاءس 

عمرو " : أشقاهم؟ فقال ا في قي ا عىل رأس  يتوخ  هباي خذ هذه الر  

س فواهلل ليخ  ، ال ت ع وا: مكس ت  م بن مِ اّل سس  ، فقال ومأنا: "ا حس بن وِ   نّ هس

، ووـاء الـو ي عـىل الع و الـذ، بيججـا وبيجـ  ُض لجق   إن ، وبام َهمتم ب 

وتووـ   ، فـج ض منـعاً من ربـ  تبـار  وتعـاىل بـام َهـوا بـ ال ور إلي  

س ومل نتعر ب  : هنل س ، وحلق  أصحاب ، فقالوااملويجة إىل هم بام ، ف خهس

 ب  هيود   َه 
(79). 

كالمـًا يف غايـة ، يـذكر ايا  وي  الكاتب عن ص ر احلويبيـةويف اج

ر ِسـ اًم هبذا الص  ×وقو  قق الرسول ُورة والت اوز، فيقول: )اخل

ــ  ــيس احلاوــة إلي ــان يف مس ــويم عــود كبــري مــن ك ــ  لقــاء تق ، وذل

 .(80)التجازالل( 

                                      
، حتقيـق شـعيب األرنـؤوط، وعبـو 128، 3/127انةر: زاد املعاد، البن قـيم اجلوزيـة ( 79)

م، 1992هــ 1412بـريول، ط السادسـة والعرشـون  -در األرنؤوط، مؤسسة الرسـالة القا

، حتقيـق 2/546األنوار ومُال  األ ار يف سرية الجبي املختار، البـن الـويب  التـيباين  وايق 

قُـر، السـرية الجبويـة، البـن هتـام  –إبراهيم األنصار،، إدارة إ ياء الرتا  اإلسـالمي اهلل  عبو

، وفيــ  مصــادره، مؤسســة 340،  339يف الســرية، د. عــامد الــوين خ يــ  ص  دراســال ،2/190

 م. 1978هـ 1398بريول، ط الثالثة  -الرسالة 
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ــ)   يف احلويبيــة، وتس ســ  األ ــوا ، أ، ميثــاق عــوم االعتــواء املوق 

ل حلــور إىل املويجــة،  "رزام"ودعــوة  ،هيــود خيــه والرســالة املوو ــة إىل

إقرار الس م ب ، امـن، بـ   بحاوة إىل كان ×أن الرسول  ع جا نجت ي إىلجت

هـوف السـ م مـ  صـون    إليـ  أناملرء  ن يت م  رشوط احلويبية خيي ـ إنّ 

 .(81)( الرشف قو تغري، وأصبر تقريبًا الس م ب ، امن

، وكــان بحاوــة إىل الســ م، ×كــان العمــر قــو تقــوم برســول اهلل )

 .(82)( وكان يوعو إلي  بحرارة

كـ ، برشـ مجعـ ل  ×وهكذا نرى الكاتب يتحـو  عـن الرسـول 

، بـ  ان يسعو ل سـ م مـ  أعوايـ  بـ ، امـن، وقو كعن الو ي اإلوي

هـذا السـ م ضـياع ل رشـف وفقـو ل عـ ة، وو ـب ولو كـان يف حتقيـق 

بـ  إن املـرء  ـن يت مـ  ل م انة، وعىل  ـو تعبـري الكاتـب البنيـيس: )

رشـف قـو تغـري، هوف الس م م  صون ال رشوط احلويبية خيي  إلي  أن

العمر قـو وأصبر تقريبًا الس م ب ، امن( وذل  يف رأ، الكاتب ألن )

 .(×تقوم برسول اهلل 
 الصالة ، وجتريو ل  ع ي ×هذا الكالم تُاول عىل مقام رسول اهلل  إنّ 

ال عـىل شـخ  ، وكالم  هذا ال يصوق إاالتصال بو ي رب  السالم منو

ـ، يريـو أن يس يـاةوبان  ـري  عـىل احل   موقـا اللـعا الـذ، آل إليـ ُه ع 
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 !!رشف  وكرامت   ان، وفقوولو كان يف هذا إهانة ن س  ،أمُره

 .أن يكون كذل  ×و اشا لرسول اهلل 

ما وافـق  ×ن عىل شاك ت  أن رسول اهلل أال ف يع م الكاتب األايم ومس 

ــة إال بــو ي مــن اهلل  ر الــذ، أع مــ  أن هــذا الصــ ،عــىل صــ ر احلويبي

 .سيكون فتحًا وخريًا ل وعوة اإلسالمية

 .  إال ب مر اهللأو حي ّ  قواما كان ليهم ع ×وأن  

 .قومًا أو يسامل م إال بو ي اهلل وما كان حيارع

 .يقعو عن ذل  إال بتووي  من اهلل أو ،وما كان يعقو راية ل   اد

ــو أنّ  ــن برصــه  ول ــريم، وكتــا ع ــرآن الك ــب روــ  إىل الق الكات

، لووو ما يؤكو أن الجبي قو من ق ب  اووى، وجترد ل حونحّ ، الغتاوة

، ال يصــور إال عــن أمــر ربــ ، وال كــان يف ســريت  وو ــاده وســ م  ×

 .يتحر  إال بو ي خالق 

واملس من معـ ،  ×فاحلقيقة أن   ـخاصة  ـوأما عن ص ر احلويبية 

يقبـ  هـذا الصـ ر إال ل ×، ومـا كـان الرسـول مل يكونوا يسـعون إليـ 

 ي من اهلل.بو 

املســ من مل يكونــوا  الكاتــب قــو قــرأ يف كتــب الســرية أنّ أفــن أّن و

ــتعو ــانوا يف اس ــة، وك ــار مغتبُــن بصــ ر احلويبي ــاعوا الك  اد ألن هي

ف يف عرس عىل القتال، تُ  بيعةً  ×عقووا م  الجبي قو إهنم ، ب  ويقات وهم

عـة، ؛ بـايعوه في ـا عـىل السـم  والُا"بيعة الرضوان"كتب السري باسم 
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 .من ال  ا ، وعوم ال رارواملول يف سبي  اهلل

ـو س   اهلل هذا يف القرآن الكريموق ن كـانوا مـ  الجبـي ، وأاجو عىل مس

    ﴿: ، فقــال ســبحان بيعــة الرضــوانأهــ   مــن ×
            

                
         ﴾ 

(83). 

ر أن ال الصـ ر، وقـوّ   سـبحان  أنـ  هـو الـذ، أراد أن يكـونام بن

ــم يع م ــا وُيقــّوريكــون قتــال بــن املســ من ها ســبحان   والك ــار حِلكس

 ﴿: وتعـاىل، والتــي كتـا عــن بعلــ ا يف قولـ  عــ  ووــ    
                   

              
               
                  

                 
                     

      ﴾ 
(84)
. 

                                      
   .19، 18سورة ال تر، اآليتان:  (83)

 .25، 24سورة ال تر، اآليتان:  (84)
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يسعو ل س م ب ، امن ،  تو ولو مل يكن مـ  ذلـ   ×ف   كان الجبي 

ه .. أم أنـ  كـان يج ـذ متـينية ألن  كـهل سـج  ووهجـ  قـوا ؛صون ل رشف

 ؟، ويسري بو ي مواله ؟اهلل

 :×خامسا: النيل من عصمة النيب 

بركـال "، وصجيعة أعـواء اإلسـالم املـوعو ولقو فقو عمي  املسترشقن

،  ـن كـان يتحـو  عـن مقتـ  بجـي قريةـة، وجانـ ، وطـا  ات انـ  "أمحو

،  يـ  يذكر ما    هبم مـن العقـاع اإلوـّي، وـ اء غـورهم وخيـانت مو

ــآ ــوق، وت مروا مــ  أعــواء اإلســالم تعــاونوا مــ  األ ــ اع يف غــ وة اخلج

ــة، لإلو ــاز عــواملســ من ــاي م يف املويج ، فتحــو  عــن ىل املســ من وإفج

بــ  إال  ×، ورمــاه بـام ال يرميـ  كـافر إال يتحــو  بـ ال بـام  ×رسـول اهلل 

 !!زنويق 

، وختم ـا بالتُـاول ×رها بالتتـكي  يف نبوتـ  ف ي فقرة وا وة صوّ 

 ×، بــ  وب نــ  يف ذمتــ ، فرمــاه بــاجلور والة ــم ×، وا امــ  عــىل مقامــ 
، لـ  مج ـا إال التـك  ، بيجام يف  قيقة األمر ال  أّ يتةاهر ب ن  حيقق العوالة

 .)عوالة صورية( ب هنا: لكاتب األايما اص  يعوالة ف ي 

 :وهرت ه  ذ  نص كالمِ

بو، رأيًا بت ن قول حممو أن  وليس مما يوخ  يف م مة املؤرخ أن يُ )

معـاذ بجبوتـ   قيقــة ، ولكـن إيـامن األو  وســعو بـن (85)نبـي مرسـ  
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وكـذل  عيـ  مسـ مي  ـ ـ يف رواية ابن إسحاق. واألو  تارخيية اابتة

 عمـود مـن عي أهنم رأوا أبا لبابة مرتبًُا يف املسـ و إىلاملويجة الذين يوّ 

، وســمعوا ســعوًا يــوعو اهلل لالنتقــام "خــان اهلل ورســول "، ألنــ  عمــوه

، ومـ  ذلـ  ال يبـوو مـن روايـة ابـن " ل د لرة  لقر  ية"شاهووا هـذه 

 .(86)( أن أ وًا مج م داخ   ش  يف أمرهاإسحاق 

 كتـب الصـحاح والسـري روتـ مـا  " ل د لة  لق  ية"إن  يقصو بـ 

 ×ن حتكـــيم الجبـــي ، ِمـــوعــىل رأســـ ا صـــحيحا البخـــار، ومســـ م
، وما ريض اهلل عج  يف أمر بجي قريةة "معاذ بنس  سعوس " اجل ي س  الصحا   

، وتقسـم الذريـة بـ ن تقتـ  الروـال، وُتسـبسو "سعو"انت و إلي   كم 

 .األموال

، فقامـ  ×رسـول اهلل  عـىل  كـم الي ـود ن لـواوالرواية تقول أن 

شـ ع  اخلـ ر  يف بجـي قيجقـاع،  ، كام×وم عجو الرسول تت    األو 

يف  احلكـمس  ×   الجبـي  كس ، فوس ألهنم موالي م أن حيسن في م ×وط بوا مج  

، وريض األو  بـذل  ،"سعو بن معـاذ"رو  من األو  هو  أمرهم إىل

 ، فـام كـان مـن سـعو إال أنأن حيسن يف موالي م ام إهنم ط بوا من سعو

 . "اليم ال ت خذه يف اهلل لومةُ ن لقو آن لسعو أ": لقا
، أن قريةـة ن لـوا عـىل  كمـ  ف خهه الجبـي   × الجبي   ام أتو سعو  

وأشـار ، وعىل مـن هجـا ـ مي نافذ ع ي م وعىل املس منك  وُ  : فقال سعو
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، فحكــم فــي م «نعــم وعــلّ »: ـــ فقــال ع يــ  الســالم ×و ــة رســول اهلل 

ي م بحكـم اهلل مـن   فم  كس لقو  س »: × ، فقال الجبي  باحلكم الذ، ذكرناه

 .(87) «فوق سبعة أرقعة

ن ، ومــا  ــو  ِمــ«ســعو»تحكــيم ب ×ف ــذا الــذ، صــور مــن الجبــي 

ـ  وانت و إلي  من  كم، وشاهوه الصـحابة؛ «سعو» صـا ب  رأ،يف  ك  

عوالـة »، لتحقيـق جمـرُد متثي يـة، وحماكمـة  شـك ية «حممو والي ـود»كتاع 

ــ يف نةـر  ×، وع ي  فيكون الرسـول ×  من توبري الجبي كان «صورية

مـا  ، وأنّ عـىل هـذه التمثي يـة «سـعو»قو ات ق مسبقًا مـ  ـ  «بركال أمحو»

ن فوق سب  ساموال، مل يكن صوقًا، وإنـام هذا هو  كم اهلل مِ  ن أنّ قال  مِ 

ّ  جمــردُ  عــىل هــذه املحاكمــة صــ ة  ، وليلــ يس ر مــا  ــو كــالم قالــ  لُيــهس

عوالـة »هـذه  ـيف نةـر الكاتـب اللـال   ـكي تجُل عـىل الجـا  ، القواسة

    !! «صورية

ب  إن الكاتب يتحو  ب   ة املتع ب من أن الرواية ال يبوو مج ا 

                                      
 ، واألرقعـة: السـاموال، عـ  رقيـ  وهـو سـامء الـونيا،240ـ  2/239جةسر: السرية الجبويـة ي( 87)

ساير الساموال، ف اء ب  عىل ل أ التذكري، ك ن  ذهب ب  إىل السقا )فتار الصـحاح،  وكذل 

 (.106ص 

أص  ا يف كتـب الصـحاح؛ فقـو أخرو ـا البخـار، يف كتـاع املغـاز،، بـاع مروـ   والقصة

وما بعوها، ومسـ م يف  470/ 7من األ  اع وفرو  إىل بجي قريةة، فتر البار،  ×الجبي 

، رقـم 95-12/92كتاع اجل اد والسري، باع وواز قتال من نقـض الع ـو، رشح الجـوو، 

 -3/133، وانةــر: زاد املعــاد 24573، رقــم 205،  7/204، وأمحــو يف املســجو 1769، 1768

135. 
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، حاكمة مل يواخ  م شـ  يف ن اهت ـاأن الصحابة الذين ش ووا هذه امل

، ويتـكوا يف ×أهنـم مل يرتـابوا يف عوالـة نبـي م  وك ن  يستغرع كيا

ـُ   باره ب نّ صوق إخ يف بجـي قريةـة وـاء موافقـًا  «بـن معـاذ سـعو»م ك 

 .ن فوق سب  ساموالم اهلل تعاىل في م مِ حلك  

الصحابة الذين ش ووا ت ـ  املحاكمـة  : إنّ ونحن نقول وذا املستغرع

مـا رأوا سـوى و أهنـم ، وهش  يف أمرها ون اهت ا ليشء بوهي مل يواخ  م

ســ مون صــادقون يف إســالم م، قــو معوالــة  قيقيــة، باإلضــافة إىل أهنــم 

نبيـاً ورسـوال، صـادقاً  ×، وبمحمـو رضوا باهلل تعاىل رب ا، وباإلسالم ديجًا

 .معصوما

ـ أن   نبيـًا ورسـوال ×ومن لوازم الرضـا بمحمـو  بـام   املسـ مُ رضس يس

كون يف صور املسـ م  ـر  أو ، دون أن ي×حيكم أو خيه ب  الرسول 

مت ـرع عـن اإليـامن  ×وتووي ـ    كمـ  ارتياع، ألن االطمنيجـان إىل

ــ   ــو ي اهلل إلي ــامن ووــ، وال يُ ×ب ــوون هــذا الرضــا تصــور لإلي ود ب

ـــــــــ  ـــــــــان إىل  كم ﴿: واالطمنيج               

                                  

                 ﴾ (88) . 

االعتقـاد، بـ  جمـرد الةـن ب نـ   ، أو×ام إن هذا التـ  يف عوالتـ  

                                      
 .65سورة الجساء:  (88)



 

 ـ 80 ـ 

هـو اعتقـاد يف وـواز  ـ اشـاه ع يـ  الصـالة والسـالم  ــ  ور أو ية ـم 

ت ـ   يتجاىف م  عقيـوة املسـ م يف الرسـ ؛، وهذا ل معا  ×ارتكاب  

اإليامن أ، العقيوة التي من مقتليا ا اإليامن بعصمة األنبياء والرس ، 

ه و م وفواهرهم مـن ، و  أ بواطج  رس ب ن اهلل تعاىل قو عصم أنبياءس

وهذا االعتقاد  ،عج ا  ي  ج  ، أو ارتكاع معصية مس ارتكاع حمةور رشعّي 

جســ م مــ  ال ُــرة الســوية املســتقيمة، والعقــول بعصــمة األنبيــاء ي

 ـون مـن الرس  واألنبياء هـم أمجـاء اهلل عـىل و يـ ، واملك    إذِ  الس يمة؛

، ـــ تعــاىل ـ  اهللسريِض مــا ُيــ ، ودعــو م إىلاخل ــقهبوايــة  هبــم عــ  ووــ ر

الُبيعـي أن ال خيـال وا  وحتذيرهم من عصيان  وتجكب هواه، فكان مـن

روهنم مج   .الجا  إىل ما يج وهنم عج ، ويقعوا فيام حُيذ 

   ؟! ال  م ال ..، ام يقرتفس عن الة م × الجبي  ف   يعق  أن يج و 

ـ   مــن الي ــود والجصــارى متابعــاً أســاتذتس  ـــ «بركــال أمحــو»و أن ويبــو

إلـي م  سب الي ـودُ ، الذين نس وا وًا من أنبياء الع و القويم × يتصور الجبي  

، والقتــ  بــوون ووــ   ــق، بــ  ، كال نــا ورشع اخلمــروالكبــاير القبــايرس 

 .    (89) ، والعياذ باهللواإلرشا  باهلل رع العاملن

ـب إىل ـ من نحـن املسـ ـإنجـا   وبقـالاألنبيـاء مـن م نـرفض مـا ُيجسس

                                      
ــاع الع ــو القــويم إىل األنبيــاء مــن فعــ  املوبقــال  (89) ل وقــوف عــىل العويــو ممــا نســب  ُكّت

:  69وال وا ش؛ ُيراوس : اجلـذور ال كريـة النحـراف التخصـية الي وديـة، ل مؤل ـا، ص 
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ـب إىل وقبايرس  أنـ   ×الجبـي  يف الع و القويم، ونـرفض كـذل  أن ُيجسس
، وهو الذ،  يس   مع م سبي  العول واإلنصاف، وملف م بجي قريةة

ـ ـأن ل ع ي  رب  ﴿ :  سـبحان   يف القـرآن الكـريم قولس         

                                   

                      ﴾ (90)ــــ عــــّ    ، وقولس

﴿: ووـــــــــ                                  

                       ﴾ (91) :وقولــــ  تعــــاىل ،

﴿                   ﴾ (92). 
عوالة صورية بحق هيود بجي قريةـة،  ، ومل يصج مل ية م ×فالجبي 

العول و اًء وفاقا وم عـىل غـورهم، ولـو كـان ، وأورى إنام فع  احلق

  عـىل نبي ـ رّ قِ حان  ال يُ فإن اهلل سب ؛ما صجع  غريس العول، ملا أقره اهلل ع ي 

وما  ـو   جة كالة م ـ  اشا هلل ورسول  ـ،يّ ، فلاًل عن معصية بس اخلُ 

يف أ ى بور  ن ن ل القرآن فال ًا ل رأ، الـذ، أخـذ بـ  رسـول اهلل 

 .جًا أن  خالف األوىل، ليس مجا ببعيو، ومبي  ×

ه عـىل ، ويقـربي   يقرتف الة مس يف  ـق بجـي قريةـةن ف   سيرت  اهلُل

                                      
 .8سورة املايوة، اآلية ( 90)

 .58سورة الجساء، اآلية ( 91)

 .49سورة املايوة، اآلية ( 92)



 

 ـ 82 ـ 

 !!؟«عوالة صورية»إوراء حماكمة شك ية تتمخض عج ا 

    ا  هلل ..

وهـو  ـن إسالم مِ  «بركال أمحو»وإن املرء ال يور، ماذا يتبقو لوى 

، وشـك  يف ×بعـو أن شـك  يف نبـوة حممـو  ـالذ، ي عم أن  مسـ م 

 ؟! ×الت ام  بالعول، وجتجب  ل ة م، ونال من عصمت  
 .هبتان عةيمسبحان  هذا 

 :يبوعَب ة الصل ×النيب  التسوية بنيادسا: س

مـن شـ ن  ، والتحقـريُ ×ن قور نبوة سـيونا حممـو ي  مِ ولقو ب غ الج  

مب غـًا خُـريًا ، ال  «حممـو والي ـود»، لوى صـا ب كتـاع ×رسالت  

ال إلـ  إال اهلل حممـو  يمكن أن يتورط في  أو يج لق إلي  مسـ م يتـ و أن

ـم  ش  ويف ديج  دس ، إال أن يكون يف إسالرسول اهلل  ،  يـ  وعـ  خس

 .«القويسن الجصارى»ن و  وعس ن يُ يف دروة مس  ×رسول اهلل 

ذ، الـ : )لكن ابـن إسـحاق كـان الكاتـبس ما نص  «بركال أمحو»يقول 

، تلــّمن احلــوي  عــن اخل  يــة اجلاه يــة، أعُــو يف ســريت  تارخيــاً كــامالً 

اإلسـالم بعـو  تتـار، وانان دايـرًا يف املويجـة قبـ  او ـرةالـذ، كـ والرصاعِ 

م جرا   ا ت ر  ، م  سرية الرسول وما خت   ا مـن ص ر احلويبية وخيه

 .   (93)( ية تية من تي  ل ديسي  لنقرت ماأنرتإ عن م جا   أ

                                      
 .37حممو والي ود، ص ( 93)
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وبـن مـا يـ عم أنـ   ×، الكاتب بن مع  ال الجبـي سو  وهكذا يُ 

مع  ال ل قويسـن الجصـارى، بـ  إن تعبـريه يـو ي بـ ن املع ـ ال 

وــا مــن التــ ن املقــام  "القويســون الجصــارى"مــة ملــن قــال عــج م امل عو

تابعـة وـا وم حقـة هبـا، أ، أن دروـة  ×، ومع ـ ال الجبـي األسمو

تتسـاوى  ×ملحمو بن عبو اهلل  الجبوة والرسالة التي هي اصُ اء إوي  

، برشـ ( التـي يمجح ـا برشـ إىلامل عومـةم  دروة القواسة ) ـيف نةره  ـ

يؤوـون عيسـو بـن ، وايـة ك ـار يعبـوون الصـ يبالج م يف احلال أهنـو

 .مريم ع ي  الصالة والسالم

 .، وتتكي  ضمجّي في ا×وة حممو بوهذا ازدراء بج

 ؟النصارى عن  من هم الق يسوا

ن عيـ  املـؤمجن باملســير إ»: (94) وـاء يف قـامو  الكتـاع املقـو 

ــالوا اخلــالص "قويســون" ــو ن ــم ق ــو أهن ــالروح  بمعج ــتألوا ب ــو ام وق

 .«القو 

عجــو املســيحين: أ ــو أهــ  قــويس »ووــاء يف املوســوعة املينــة : 

وقوياًم كان اسم القويس يُ ق عـىل  ،اجلجة، واملؤمن أ و أه  األرح

  رشوط ل هذه التسمية عىل ك  من تـوافرل لـرِص ام قُ  ،ك  مسيحي

ل يف أاجـاء احليـاة أو ، وإتيـان بمع ـ اخاصة من  ياة رو ية وروعـة

  في ـا ورس لوى الكجيسة الكااوليكية قوايم ل قويسن ال يُ و، بعو املامل

                                      
 .719ص ( 94)
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وورل العادة أن يمجر الُ   املسـيحي  ،إال من استوىف هذه الرشوط

 .(95) «عجو التعميو اسم قويس يكون ش يعًا ل  طوال  يات 

ــ ــن مــن ُي ــو الجصــارى"عون و  فالقاســم املتــرت  ب أهنــم  "قويســن عج
، وال يؤمجــون باإلســالم ،×جبــوة ســيونا حممــو ل ــوون انصــارى و

ب تك ـريًا خلُينيـة البرشـية،  ِ ، وأنـ  ُصـويؤمجون ب ن املسير إل  وابـن إلـ 

ــ ( واإللـ  االبـن واإللـ  الـروح القـو اإللـ  األع وأن اهلل اال  االاة )

 ـ.تعاىل اهلل عام يقولون ع وًا كبريًا 

عجـو يسـوا ب نبيـاء مـن ، لامل عومن "القويسن"باإلضافة إىل أن أولني  

ن قبـ  روـال ( ِمـمجحون دروة القواسـة )امل عومـةهنم يُ رع العاملن، وأ

 .الوين الجصارى

 ، و عـ ×بيج م وبن رسول اهلل  "بركال أمحو"هؤالء يسو، األفا  

خــاتم األنبيــاء واملرســ ن، ومبعــو  اهلل رع العــاملن ال تقــ  مع ــ ال 

 .مع  ال وم م أهنا عس ش نًا عام يُ 

ن يُ ر ن كا( مس يف زعم من القويسن الجصارى )مِ  أنّ ام أال يع م 

حاربـة اهلل ورسـول  وديـن ونـذر  ياتـ  مل، باحلقو عىل اإلسـالم وأه ـ 

                                      
، دار إ يـاء 1372،  2/1371املوسوعة العربية املينة، بإرشاف حممو شـ يق غربـال ( 95)

 بريول. -الرتا  العر  

. جممـ  «يس )عجو الجصارى(: املؤمن الـذ، ُيتـوىف  طـاهرًا فاضـالً القو»ويف املع م الوسيد: 

 ، ط الثالثة.746ص  2 القاهرة،   - ال غة العربية
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 ؟ىل القلاء عىل اإلسالم واملس منعم  واهوًا عاحلق، و

لــويس " ـ عــىل ســبي  املثــال ـإن ممــن وع  ــم الجصــارى قويســن 

ألخـرية عـىل الرشـق يبية االـذ، كـان عـىل رأ  احلم ـة الصـ  "التاس 

ر ابـن لقـامن باملجصـورة ، والتي انت ـ  هب يمتـ  وأ ه يف دااإلسالمي

لـ  قـرار  تـو  رّ ِقـ، ومل يس م، ام افتوى ن س ، وعاد إىل فرنسا1250سجة 

عــىل تــونس، ولكجــ  ه ــ  م 1270قــام بحم ــة صــ يبية وويــوة ســجة 

 .بمرح الُاعون، بعو ق ي  من ن ول  في ا

سالم واملس من وع ـ  الجصـارى يف مصـاف هذا العوو ال وود لإل

 .(96)م 1297القويسن عام 

 ال كان  ملث  هذا الكافر ال اور، الذ، واء مـن أوربـا إىل مع  ةف ي

ال إل  إال اهلل حممـو  ، ليق ر رايةق ب العامل اإلسالمي، رافعًا راية الص يب

عــىل  ــرع اإلســالم واملســ من،  تــو غــادر  اً رِصــمُ  رســول اهلل، وبقــي

 !حت  الثرى ؟! باليةً  ةً مّ ، وأمسو رِ الونيا غري م سوف ع ي 

 ـبركـال أمحـو   عم،  تـو يـالكافر وأمثالـ  مع  ال وذا الص يبّي  ةأي

ال تقـ  شـ ناً  ×اخل ـق  أرشف   مع  ال رسـول اهلل حممـو   نّ ب  ـل  اهلل خذس 

 !!عن مع  ا م امل عومة ؟

ن صـ وة األنبيـاء ِمـ ؛اد الص يب الذين يؤمجـون بثالاـة آوـةبّ  ين عُ ف

                                      
 .2/1585راو : املوسوعة العربية املينة ( 96)
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 ؟×، حممو بن عبو اهلل واملرس ن
 ؟ ريارى من الث  أين الث  

 ؟هوأين الرتاع من الت  

 ؟!ب  أين الك ر من اإليامن

 :املعجزة والكرامة واالست راج

ــ  إن املع ــ ة أمــر خــارق ل عــادة ــي مــن أنبياي ــو نب ــ  اهلل عــىل ي ،  ري

، مثـ  الجبوة والرسالة دعوىيف  بّي ، ت ييوًا لذل  الج  مج  سبحانن  املصُ س 

، وإبـراء األكمـ  ×وع  العصـا  يـة ملوسـو ، وما ورى ِمن شق البحر

، وإن ال القرآن عـىل حممـو ×، وإ ياء املوتو بإذن اهلل لعيسو واألبرص

 .×، وانتقاق القمر ل  ، وتسبير احلل يف يوه×
 .ال تكون أل و إال لألنبياء، وهي املع  ة ت  

فـإن  :ل عادة عـىل يـو أ ـو غـري األنبيـاء  ء خارق وأما لو  و 

مـن أوليايـ  تكـرياًم  كان صاحلًا ف و كرامة أوراها اهلل تعاىل عىل يو ويل  

 ي  كان عجوها يف غرفت ـا فاك ـة  ؛، كام  و  ملريم ريض اهلل عج ال 

، ومثـ  مـا  ـو  ألهـ  التتاء يف الصيا وفاك ة الصـيا يف التـتاء

، دون أن أوسـادهم أكثـر مــن االااميـة عــام  يـ    ــأ اهلل الك ـا؛

مـن وذال التـامل ب ذال اليّ ـقس ، ووعـ  أوسـادهم تُ ت ك  ا األرح

 .طوال ت   ال رتة

 وأما إذا  و   ء خارق ل عادة عىل يو إنسان غري صـالر، أو عـاص  
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، كام سـيحو  مـن اخلـوارق عـىل يـو فتجة واستورا  من اهلل تعاىل ، ف وهلل

 .ال مان املسير الووال آخر

ــ مــا هــم ب نبيــاء وال  "القويســن الجصــارى"وعون وهــؤالء الــذين ُي

 تعـاىل الرشـي  والصـا بة والولـو، وهـم ،  ع ون هللب  ك ار ؛أولياء

﴿: داخ ون حتـ   كـم قولـ  تعـاىل                

         ﴾ (97) وقولـــ  ســـبحان ، :﴿          

                     ﴾ (98) : وقول  و  وعـال ،

﴿                                 

                                  

                                   

       ﴾  (99). 

 .أل وهم كرامة أو مع  ة ق ل أن تف ي ال هي ا

إن مع ـ ال الرسـول  "بركـال أمحـو"وم  هذا يقـول املسـتغرع 

التي خت    السرية الجبوية، ال تق  شـ نًا عـن مع ـ ال أيـة سـرية  ×

 !! القويسن الجصارىريس ِس  من

                                      
 .73سورة املايوة، اآلية ( 97)

 .72ن س السورة، اآلية ( 98)

 .92:  88سورة مريم، اآليال ( 99)
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 لثال ل اـــالفص

 

 شبهات حول القرآا والسنة

 

 مص ر القرآا الكريم أوال:

 أخبار القرآا والسنة بني احلقيقة واألسطورة ثانيا:

 التشكيك د ع الة الصحابة رض  اهلل عنهم ثالثا:

 التطاول على الصحابة بالسب والشتم رابعا:

ــن د خامســا: ــن   الطع ــ  الصــحيحني م ســالمة أحادي

 الكذب

 رد األحادي  الصحيحة ب عوى خمالفتها للعقلسادسا: 

 جزاء بين قريظة ومب أ القصاص العادل سابعا:

ــا: ــ       ثامن ــجعوا وض ــانوا يش ــة ي ــين أمي ــاء أا ب ادع

 األحادي     
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 أوال: مص ر القرآا الكريم

الُعـن يف  عـىل «حممـو والي ـود»صا ب كتاع انُالقًا من  رص 

 مع  ميـ  ويقـرر تتـكي س جقـ  مقوماتـ ؛ أخـذ ي اواب  اإلسالم، وهوم

  هبـا ، وبج س الُريقـة التـي نقـيف ربانية القرآناملسترشقن   أساتذتِ و

، ب  وأتو هو ن س  بعبارال تُعن ضـمجًا  م يف ربانية اإلسالمتتكيكس 

 .ن الكريم والسجة الجبوية املُ رةالقرآ  اإلسالم:يف أصلس 

 ما نص :  «بركال أمحو»ال ق

، وكـان وع  بقور غري ق ي  من التوسـ موض "وا ر"وقو تجاول »

بي ود يثـرع مل تكـن وايقـة.  عالقة الرسول أنّ  ـمن وو ة نةره  ـيرى 

إشارة عابرة إىل بجي قيجقـاع، وإىل بجـي الجلـري، وكـذا  "وا ر"وأشار 

قـرأ عـج م عـىل  عن بجي قريةـة الـذين، ولكج  مل يتحو  إىل هيود خيه

رأى  "وـا ر" . ولـو أنّ القـرآن ور يف كتاع أ  ال وا ويف ت سـريراأل

ح فرضـًا عـىل الي ـود رِ ُفـ"ل تعرح ل رصاع الذ، يقول إنـ   رورةً 

ــ"إنــ   :"وويتــاين"والــذ، يقــول  ،"واملســ من ه عــىل كتــاع   أاــرس رس تس

 .(100) «  املادةت  ملا أعوزس  "اإلسالم املقو 

 ـ وأرابــ  "وويتــاين" ]الي ــود،[ ملسترشــقيف نةــر ا ـفــالقرآن 

ـ صـوى ل بينيـة التـي  أ، القـرآن ـمن برشـ، وأنـ  مؤل ا كتاع مصجوع 

وخاصـة الرصـاع بـن املسـ من  ـ، كام أن  ت ار باأل ـوا  اجلاريـة في ا
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 .يف زمن ت لي   ـ زعموا ـ ـوالي ود 

: إن الرصـاع الـذ، وقـ  بـن املسـ من والي ـود ف و يريو أن يقول

ــ ــان ِم ــك ــرآن أن ُش ــىل الق ــاره ع ــرآنو  ن آا ــود يف الق ، ه  صــورة الي 

، وع ي  ف و أن العالقة بن املسـ من والي ـود ص ال قبيحة وا بِص ووُ 

ــالود واملوادعــةملسو هيلع هللا ىلص ســول يف زمــن الر ؛ لكانــ  صــورة كانــ  تتســم ب

بـن  ، ونةـرًا ألن العالقـة غري مـا هـي ع يـ  يف القـرآن اآلنالي ود عىل

 . اء القرآن انُباعًا لت   األ وا و سودها الرصاع؛اجلانبن كان ي

الكـالم موقـا ن هـذا وقو كـان املـ مول أن يكـون لهكـال أمحـو ِمـ

ـ مل  مـ  األسـا ـ ، ويت ـق مـ  عقيوتـ  كمسـ م، ولكجـ احلقيقة يجصا

، فلـاًل يكن عجو  سن الةن، ب  كان موق   مريبًا؛  ي  مل ُيب ِو حت ةاً 

 .عىل كتاع اهلل رع العاملن فرتاءعن أن يستجكر هذا اال

، الـذ، يقـول  كالم بركـال أمحـوولجت م  يف الج  السابق، ونجةر يف

بي ود يثرع ملسو هيلع هللا ىلص لرسول عالقة ا أنّ  ـ من وو ة نةره ـوكان يرى في  : )

 .مل تكن وايقة(

 ، يجام ذكر اجلم ة االعرتاضية "وا ر"فجراه هجا قو حت أ عىل كالم 

 ."من وو ة نةره"وهي قول : 

ــو ذلــ  ــر يف كالمــ  بع ــم لججة ــو أن : )ا ــا ر"ول  رأى رورةً  "و

تـر  أاـره عـىل كتـاع "إنـ   "وويتـاين"ل تعرح ل رصـاع الـذ، يقـول 

 .(ملادة  ات  ملا أعوزس  "املس من املقو 



 

 ـ 92 ـ 

تح أ كـام فعـ  يف العبـارة السـابقة، ومل يبـو فال ـة يف فجراه هجا مل يـ

، ن والبــا ثن املســ من، مــث ام يــتح أ دايــاًم ل ــرد عــىل املــؤرخالــرأ،

د أهنـا ختـالا دفـاين ن سـ  ، مل ـروحماولِة إبُال آراي ـم، والجيـ  مج ـا

عىل اإلسـالم  واملتحام ةِ  ، وتوو ال أساتذت  وآراي م احلاقوةِ املريلة

لو خاح  "وا ر"أن  ب  عىل العكس وووناه هجا يتري إىل، واملس من

رصـاع ، وكيـا أن هـذا العن الرصاع بن املس من والي ـود يف الكتابة

ــ  عــىل إابــال هــذا ، لووــو مــادتــر  أاــره عــىل القــرآن الكــريم ة تعيج

 .وتسع   يف ت ييو م اعم  الباط ة ،االفرتاء

، ويجقـ  يتككون يف ربانية القرآن الكـريم وهكذا نرى املسترشقن

 .م وعمالؤهم تتكيك م برضا وارتياحتالمذ 

 ؟ه من الع مف   تراهم أتوا بيشء من احلق، أو أاار

ا َّ ﴿:  كال .. وصوق اهلل القاي  ْكََثُُهْم إَِّلَّ َظنًّاا إََِّّ لظََّّ
َ
َوَما يَتَّبُِع أ

اا َيْعَللُا ََّ  ََ ِ َ َعلِامم  ِ َقِّ َشيًْئا إََِّّ لَّللَّ
ْ
َوَماا َاََّ َهاَال  .ََّل ُيْغِِن ِمَ  لْل

اْ  صَْداِقيَق ل ِِ ِ َوظَ وَِّ لَّللَّ ُُ َّْ ُيْعََتَى ِماْ  
َ
ِي َباْنَ يََقيْاِ  لظُْقْرآَُّ أ َّلَّ

ََِن  َ ْم َيُق لُ ََّ لْفاََتَلُُ  .َوَتْعِدمَل لظِْكَتاِب ََّل َرْيَب فِمِ  ِمْ  َربِّ لظَْلال
َ
أ

ِ إَِّْ ُنْناُتْم  وَِّ لَّللَّ ُُ ْلُتْم ِماْ   ََ ُع ل َمِ  لْساَت ُْ صُ ل بُِس َرٍة ِمْثلِِ  وَل
ْ
قُْل فَأ

ُِقَِن  ا لَْم ُُيِم. َصا ََ ِ ُِ ل ِ
ََ َِْل َناَّ ِ وِيلُُ  َناَال

ْ
صِِهْم صَأ

ْ
ا يَأ ََّ َ ِ  َول َِ َُ ل ِِِللْ

َِنَ  ِ ال ِيَ  ِمْ  َقْبلِِهْم فَاْنَُّْر َنْمَف َاََّ ََعقَِبُة لظََّّ َب لَّلَّ  .    (101)﴾ َناَّ
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، أو القــرآن الكــريم كــالم رع العــاملن، ومل يكــن صــوى ل بينيــة إن

 .أو ت ارًا هباملسو هيلع هللا ىلص املعارصة ل جبي  انُباعًا ل حواد 

من احلقـايق  قو غاع عمن يتككون يف ربانية القرآن الكريم كثري  و

 .التي تو ض م رتيا م، و وم م اعم م

امً مِ  ذل  أنّ  ، ن خصاي  ن ول القرآن الكريم، أن  كـان يجـ ل ُمـجس  

َوقُْرآنًاا : ﴿قًا، بحسب احلواد  واأل وال، كـام قـال اهلل تعـاىلأ، م رّ 
ُُ لََعَ 

َ
نْلَاُُ َتْْنِيًل فََرْقَناُُ ِِلَْقرَأ  .(102) ﴾لنلَّاِس لََعَ ُمْكٍث َونَزَّ

ـأما قراءة مس قال اإلمام ابن كثري: )  جاه ن قرأ بالتخ يا، فمعجاه: فصس

ًقـا من ال وح املح ـوأ إىل بيـ  العـ ة مـن السـامء الـونيا، اـم نـ ل ُم ر  

يف اــال  وعرشــين ســجة. قالــ   ملسو هيلع هللا ىلصعــىل الوقــاي  إىل رســول اهلل  امً مــج   

 ابن عبا . عكرمة عن

بالتتويو، أ،: أن لجـاه آيـة  ﴾ْقَناُُ فَرَّ ﴿ قرأوعن ابن عبا  أيًلا أن  

ُُ لََعَ لنلَّااِس ﴿ووذا قال:  ،اجا م ن  آية، مبي  
َ
ـأ،: لتب    ﴾ِِلَْقرَأ    الجـا س غس

نْلَاُُ َتاْْنِيًل ﴿أ،: م ـ   ﴾لََعَ ُمْكٍث ﴿ه ع ي م وتت وس  أ،: شـينًيا  ﴾َونَزَّ

 .(103)( بعو  ء

عـىل  ردّ الـيف ـ م من هذا األمـر، فقـال كس بّن اهلل تعاىل بعض احلِ وقو 

ِيااَ  : ﴿ـ الك ــار الــذين اعرتضــوا وتــوخ وا فــيام ال يعجــي م َوقَاااَ  لَّلَّ
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َك  َُ ََ نِلُثَبَِّت ِِِ  فَُؤل ِ َ  َعلَْمِ  لظُْقْرآَُّ ُُجْلًَة وَلِحَقةً َنَال َكَعُرول لَْ ََّل نُزِّ
 .(104)﴾ َوَرصَّلَْناُُ صَْرتِمًل 

هـو ،  وإيجاُسـ ملسو هيلع هللا ىلصق ـب الجبـي  تثبيـُ   م تج ي  القرآنكس ن  ِ فكان مِ 

ــرد   ــ ، وال ــؤمجن مع ــىل خصــوم  وامل ــ  ع ــام يقُ ــالمية ب ــوعوة اإلس ال

نــ ول القــرآن الكــريم  وكــذل  فــإنّ ، عرتاضــا ماويبُــ  ،  ــم س  س ُ  

التـي أخـذ اهلل هبـا  ،الترشي  يصة التور  يفِص كان يتمتو م  خس  مج امً 

احلـالل واحلـرام  لجـ ل ن ل القرآن ع ـة لو ر اإلسالم، إذعباده يف صو

تق عىل الجـا  الـذين كـانوا قريبـي ع ـو ما ي ،وساير الترشيعال ع ة

كـان عـامال مـن عوامـ  تسـ ي  كام أن ن ول القـرآن مـج اًم  باجلاه ية،

 .ملسو هيلع هللا ىلص   ة  يف الصوور عىل املس من يف ع و الرسول

ملسو هيلع هللا ىلص لقـرآن عـىل ق ـب الجبـي وهكذا اقتل   كمة اهلل تعاىل إن ال ا

ة املسـ من ، سـواء مـا كـان مج ـا يتع ـق بصـ احلـواد  بحسـب قام ر  

، فكان القرآن يتجـ ل ل ـرد بالي ود وعالقت م هبم، أم بعالقت م بغريهم

من مواقـا  يـال الـوعوة  ، ويتبجون ىل الي ود فيام يثريون  من قلاياع

 .واملجافقنء م  سواهم من الك ار ، وكان ي ع  اليشاإلسالمية

، وهـو ملسو هيلع هللا ىلصو ي أو اه اهلل تعاىل إىل رسول  حممو  إن القرآن الكريم

  يف ملـاميج  داليـ  ، وهو حيممع  ة اإلسالم اخلالوة إىل يوم الوين

 .ُق ب ن  من عجو اهلل رع العاملن، ويجربانية مصوره
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َّْ َحِكمٍم َعلِاممٍ : ﴿ قال تعـاىل ََ َِلُلََّقَّ لظُْقْرآََّ ِمْ  ََلُ ، (105)﴾  َوإِنَّ

َن : ﴿ وقال سبحان  َِ َ ِماُن  .َوإِنَُّ  َِلَْْنِيُل َربِّ لظَْلال
َ
وُح لْْل  .نََزَ  ِِِ  للرُّ

ْنِارِيَ   َُ ْ ََ ِِلَُك ََّ ِمَ  لل لْبِ
 .(106)﴾  ِِلَِساٍَّ َعَرِِبٍّ ُمبٍِن  .لََعَ قَ

ولكن هذا الـذ، يقولـ  القـرآن هجـا ): «حممو الب ي»يقول الوكتور 

غري مرتدد يف إيامنـ  باإلسـالم!    ب  إال مس امً ، ال يواوِ ويف آيال أخرى

 بي  الُب  غري مُ  ن كان صايفس   ب  مس أو هو يواوِ 
القصو من البرش،  سوءس    

ُ  ِمَ  لظُْقْرآَِّ َما ُهاَ  ﴿وعجويذ يكون القرآن ل  ش اء وهواية ...  َوُنَْنِّ
ا ْؤِمنَِن َوَّل يَِزيُق لظََّّ َُ َن إَِّلَّ َخَساًرلِشَعاء  َورَْْحَة  لِلْ َِ ِ  .(107) ﴾ل

أما لو واو جا بالقرآن غري املس م، من متعصبي أه  الكتـاع، فإنـ  

ال يكون ل  دلي  هواية وإقجاع عىل أن القرآن و ي من اهلل، وإنام الذ، 

كقلية عامة  "الو ي"  بتحويو موق   من   مع  مُالبتُ س س  ب أن يُ 

اإلسـالم و ـوه، فـام يقولـ   ل ويانال الساموية الثال ، وليس  قلية

لـو ي عيسـو أو موسـو يصـر أن  الغرع املسيحي باسم الع م ت ييواً 

، خيلـ  لو ي حممـو! فـإذا كـان الـو ي كـ مر غـري عـادّ،  يقال ت ييواً 

ل ُريقة الع مية احلويثة، أو ال بو أن يقا عن  و اعتقـاد املـؤمجن بـ  

 !!  ذا  سواء يف هذا ... أو "الو ي"يف ك  دين، فك  أنواع 
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ف ـو  ـ هبذا التحويوـ أما األمر الذ،  ب أن يجكره البح  الع مي 

صان نـوع تتك  في  باسم الع م، ام يُ ويُ  "الو ي"جاقش نوع من أن يُ 

آخر مج  عىل أن  بوهيي التس يم، وبعيو عن جمال اجلول العقل الجةـر، 

 !!أو الع مي الت ريبي

اإلسـالمية خاصـة؛ ألن  ولذا ال نحاول هجا أن نؤيو و ي الرسـالة

ع ي ـا هجـا   إذن قلية عامة مترتكة، ما يص ر دليالً  "الو ي"قلية 

ع ي ا هجا ... في ب أن ختر  القلية يف ع ت ـا عـن حمـ   يص ر دليالً 

 .(108)!! (  الج اع

ولقو كان أوىل هبؤالء املسترشقن املتعاملن بوال من أن يثـريوا  ،هذا

ــاينّ ليتــككوا يف مصــور القــر التــب ال ــواروا  ؛آن الرب أوىل هبــم أن يت

، وي عمـون أهنـا و ـي  يوهيم من أس ار يؤمجون بقوسـيت اخ اًل مما ب

 ب لـايرس  ـ يف اعتقـادهم ـ،  يـ  تُ ـر ت ـ  األسـ ار املقوسـة إوـّي 

 يجوى وا اجلبن، ويج ُر من هووا ال ؤاد!! وفاز  

 إىل ي ود والجصـارى يف أن نتـري وـمالمن ف   يرغب املسترشقون 

 ؟ـيف اعتقادهم  ـبعض ما يتلمج  الع و القويم من الو ي 

 :ا اأس .. و ليوْ  آليت

والعياذ  ـ واحلمقس  واحل نس  اهلل تعاىل الجومس  إىل "الع و القويم"يجسب 

 !!ـ باهلل
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ــ مــن ســ ر  الســاد س  بج ســ  ف يقــرأ اإلصــحاحس  ن أراد الت اصــي س ومس

ــــن مــــن  ، واإلصــــحاحس التكــــوين ــــاين والثالا  ،ســــ ر اخلــــرو الث

الثـاين مـن  صـحاحس ، واإلاألول والثاين من سـ ر أيـوعواإلصحا ن 

 الراب  والعرشين مج  !! ، وكذا اإلصحاحس س ر صموي  الثاين

بـاحل ول واإلقامـة يف مكـان  تعاىل الع و القويم اهللس كذل  يصاو

 ـتعاىل عن ذلـ   ـ، وأن  ا حي  اإلنسان يف مكان ويقيم في م، مث س حيوي 

اصـي  ذلـ  يسري م  القوم يج ل بج ووم، وير   بـر ي  م، وت  كان

الثالـ  والثالاـن مـن سـ ر  ، واإلصـحاِح يف اإلصحاح الثالـ  عرشـ

 اخلرو  !!

ــويم يجســب هلل  ــ  إن الع ــو الق ــاىلـ ب ــ  يــ مر بال حتــاء ـ  تع  أن

يف مُ ــ  ورصيــر  واملوبقــال، والعيــاذ بــاهلل، وهــذا واضــر وــوا

 وش  !!اإلصحاح األول من س ر ه

 اشـاهم صـ وال اهلل  ـوهجا  أيلًا نسبة  االل ال نا إيل األنبياء 

 :ـ وسالم  ع ي م

ال نـا إىل لـوط  ف ي اإلصحاح التاس  عرش من س ر التكوين نسـبةُ 

عرشـ مـن ، ويف اإلصحا ن احلـاد، عرشـ والثـاين ع ي  السالم بابجتي 

امرأة أ ـو لسـالم أنـ  زنـا بـداود ع يـ  ا س ر صموي  الثاين يجسـب إىل

 فع ت  !! ال يجكتا أمرُ  كي ؛ر مؤامرة لقت  دبّ ام ، اجلجود

هـارون  والثالان من س ر اخلرو  يجسـب إىلويف اإلصحاح الثاين 
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 ع ي  السالم أن  صج  لبجي إ ايي  ع اًل يعبوون  من دون اهلل!!

ــ  ويف اإلصــحاح التاســ  مــن ســ ر التكــوين يجســب إىل  نــوح ع ي

 أبجاي  !! ر مج  بعُض ، وسخِ ىر وتعر  كِ ، وسس رالسالم أن  رشع اخلم

الكثــري التـي  واهــا الع ــو القــويم وهجـا  غــري هــذا مــن املخــاز، 

 !!!والكثري 

 ؟!! من الو ي اإلوّي االنحراف هذا  فكيا يكون

ام باإلضافة إىل ت ـ  املخـاز،، هجـا  األسـ وع املتـوين، واوـابد 

 !! يانًا ، ب  والوقحة أواملِسّا، والرتاكيب الوضيعة

، فستتـعر أنــ  تقـرأ روايــة مــن وإن شـني  فــاقرأ يف سـ ر اإلنتــاد

 روايال األدع اجلجس املكتوف ال اضر الساف  !!

عجـو هـؤالء املسترشـقن  املعتـهُ  اإلوي   ف   هذا وأمثال  هو الو ُي 

 فال ؟!! الكريم ا القرآن، وأمّ "البا ثن"

 ع اء!! إن كان ذل  كذل  فعىل الونيا ألُا 

، وال يـرون يف عيـون غـريهم ةس ّتـيتوَهـون القس  هؤالء القـومس  إنّ  ّقا 

 اخلتبة يف عيوهنم!!

 .(109) «إَِذا لَْم تَْستَِح فَاْصنَْع َما ِشئَْت »: إذ  قالملسو هيلع هللا ىلص وصوق رسول اهلل 

                                      
ّصــ :  (109) رس س ال»وـ ء مــن  ـوي  نس ا ملس  إِن  مِم ــا أسد  ُوىلس إِذس ِة األ  ِم الج ُبــو  ـالس اُ  ِمــن  كس ِي  جـ  ــتسح  تسس 

تسِر ) ا ِشني  س ( تسس  جس   مس ِي فاصج  ما شني ،  .«فساص  أخرو  البخار، يف   األدع، ع إذا مل تستح 

  يف ، ويف   األنبيـاء، وأبـو داود يف   األدع، ع1620، رقـم 540ـ  10/539فتر البـار، 

=  ،4797، رقـم 2/443، وابن ماو  يف   ال هـو، ع احليـاء 4797، رقم 443/ 2احلياء 
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 ويبوو أن اهلل تعاىل قو عافاهم مما ابتىل ب  كثريًا من خ ق  من احلياء !!

 احلقيقة واألسطورة ثانيا: أخبار القرآا والسنة بني

يف تقـويم كتابـ ، إذ  "بركـال أمحـو"مـا كتبـ   ونعود مرة أخـرى إىل

السـيام  ـن يكـون   ،العالقال بـن جمموعـال الجـا : )يقول ما نص 

 صـُ  ، وقِ وتكثر املعانالعالقال يكثر في ا الج اع  ،ل وين دخ  في ا

عـىل  ، كـام أن التحامـ ووا يف سبي  ديج م تغذ، اخلرافـالت من استُ 

 وكتابـاُل  السياسـيةُ  واالعتبـاراُل ، اآلخرين يليا مـرارة لألسـاطري

و  عرن ومررت  م ، التـاريخ الع امء املتحيـ ين خت ـ  عـىل األسـاطري اـوعس 

 .(110)(عالقة حممد ايه ً  ْلجرتز َل يون  ا أتط  ة من هذإل  ألترتطي

تـ ن عالقـة ما رو، ب يصا ك    ـ يف ختام الج  السابق ـفالكاتب 

، ال  م بــ ، ب نــ  حمــض أســاطري، وعالقــتِ بي ــود احل ــازملسو هيلع هللا ىلص  الرســول

 !!أسا  وا من الصحة 

الذ،  ،ل مج ج الع مّي  يف هذا األس وع جمافاةً أّن وقو ذكرنا سابقًا 

يف إصـــوار  والتعمـــيمِ  امل ازفـــةِ  تـــر  س و مـــن البا ـــ  الوقـــةس  قت ـــي

ال يصـور ن أــ  مج  ي ـاأخالقيـا وـ  األ كـام، وقـو كـان مـن الواوـب

ـعس  كاًم مُ  بـالي ود ب نـ  ملسو هيلع هللا ىلص عـىل كـ  مـا ورد بتـ ن عالقـة الرسـول  امم 

                                                                                         
، ومالـ  يف املوطـ ،   السـ ر، ع وضـ  اليـوين 16641، رقـم 5/100وأمحو يف املسجو  =

، ك  ــم مــن روايــة أ  مســعود عقبــة بــن عمــرو 2/158إ ــواَها عــىل األخــرى يف الصــالة 

 األنصار، البور،. 

 .13 ص ،حممو والي ود( 110)
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ي  ال هُي ن ، وأما صح  ب  الروايال أن يستثجيس كان  ور ب  ، وأساطري

 .ادرنا التارخيية وغريها ب رة ق معىل مص الرتاعس 

  :وأمثالس  إنجا نس ل الكاتبس  ـ وهذا هو األهم واملقصود هجا ـام 

ل لجـا مـا يتصـ  وس املصـادر التـي رس  عـىل رأ أليس القرآن الكـريم 

امل ، وواءل هبا آيال  بالي ودملسو هيلع هللا ىلص بعالقة الرسول   ؟بي جال  حُم كس

 ؟ة الصحاح من ت   املصادرجّ وكذل  كتب الس  

 ؟ام كتب السريس واملغاز،

رية رول لجــا ووانــب هامــة إن القــرآن الكــريم فيــ  آيــال كثــ بــىل،

 ا ت   العالقـةس جس ، وما اكتس ازبي ود احل ملسو هيلع هللا ىلص وووهرية من عالقة حممو 

 .من مواقا وأ وا  بن الُرفن

 :وعىل سبي  املثال

إوالي ـم؛ بسـبب فقو حتوا  سورة احلرش عن هيود بجي الجلـري و

 أهنم شاّقوا اهللس ورسولس .

ــؤازرةوأشــارل ســورة األ ــ اع إىل ــي قريةــة يف م   دور هيــود بج

 ، وأنّ واملـؤمجن م عـىل  ـرع اهلل ورسـول الكافرين، ومةاهر م إياه

 .اهلل أخ اهم وردهم خايبن

وغريهـا  ... املايوة وآل عمران والجسـاء وهجا  آيال كثرية يف سور

 املقام. رهك  لذِ  مما ال يتس 

ــبس  ــم إن كت  الســجة الصــحيحة وعــىل رأســ ا صــحيحا البخــارّ،  ا
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  ـًا عـىل صـحة مـا تلـمجا مـن ، ال ذان أعع  األمة س  ًا وخومس م

هـذه الكتـب رول  الكتب بعو القـرآن الكـريم؛ أصر   ، وأهنامأ ادي 

 .بي ود احل ازملسو هيلع هللا ىلص انب عالقة الرسول وفص   وو

نـ القرآن الكريم وصحير السـجة  ويف ضوء ما يف كثـري مـن كتـب  ُدو 

 .واملغاز، املواوقة السري

ــول  ــوز أن يق ــ    ــو"ف  ــال أمح ــريم  "برك ــرآن الك عــام رواه الق

ــ  أســُورة مــن بــ ملسو هيلع هللا ىلصوصــحير الســجة عــن عالقــة الرســول  الي ود أن

   سـأسـاطري خس "أهنـا  ِمـن كتابـ  ، أو كام يـذكر يف موضـ  آخـراألساطري

 .(111)؟! "ع ي ا ال من صبغة ديجية

وإذا كان ما تلمج  القرآن الكريم وصحير السجة من روايال عـن 

 مـن األسـاطري، أو أسـاطريس  بي ود احل از أسـُورةً ملسو هيلع هللا ىلص عالقة الرسول 

، فـامذا عسـو ية يف نةر هذا الكاتب املتعـامليجخ   ال من ع ي ا صبغة د

 أن يكون هو احلقيقة ؟!!

ن افرتاضـات  هـو، التـي تـاب  احلقيقة ال تؤخذ إال ِمـ قو يقول لجا إنّ 

ن ، الــذيوو ــاالل أســاتذت  املسترشــقنافرتاضــال وصــال رّ في ــا ختس 

ما هو  ك    ، والتعصب األعمو ضو  وقعوا فريسة التح ع غري الع مّي 

ـ، أولني  املسترشقن الذين يُ إسالمّي  عـىل دعـواه  هم الـوليُ  ز أ ـوس وِ ع 

: إنجـا مللـُرون أن ن ـرتح فإذا ب  يقول يف ورأة حيسو ع ي ا، الباط ة

                                      
 .22ص ،ي ودحممو وال (111)
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 .(112) !كذا وكذا !!

، يف القـرآن وصـحير السـجة إن  ال يجبغي أن يصور من مس م طعـن  

،  من القـرآن كاعتقـاد عـوم صـحت  ك  ـ  ء صحةِ  عومِ  اعتقادس  كام أنّ 

 ، ف ـذا وأمثالـ  ك ـر فـر  يف خه من أخباره كالُعن في  ك    والُعنس 

 .ـ والعياذ باهلل ـمن امل ة 

 ؟! "بركال أمحو"ف   يع م هذا عمي  املسترشقن املوعو 

ــ ؛هــذا املسترشــقون وعمالؤهــم أن أخبــار القــرآن الكــريم  يع مِ ول 

ن ع م يعرف ة مِ ن عجوه أاار، ومس حير السجة الجبوية ال تقب  الُعنوص

، ن القـرآن الكـريمِمـ وال أواـُق  أصر    ا كتاع  أن  ال يووو يف الونيا ك   

ن صـحة األخبـار   ِمـعرف مج  ًا يف التحـر، والتثّبـعاملس ال يكام أن ال

املس من يف ع  القرآن الكـريم، وتـووين  املج ج الذ، اتبع  ع امءُ  مث س 

ضـحة وضـوح حلقـايق الوامـن ا ،  تـو غـوا هـذا  قيقـةً السجة الجبوية

عان الج ار  .التمس يف ري 

 ثالثا: التشكيك د ع الة الصحابة رض  اهلل عنهم

الصحابة رضوان اهلل ع ي م أععن هـم الـذين عايتـوا رسـول اهلل 

ــملسو هيلع هللا ىلص ــوه طس ــ  وس ، والزم ــ  ـال  يات ــة  م ــوة املعايت ــج م يف م ــاول بي ت 

                                      
األملاين )وو  م رودلا( يف كتابـ   كمثال عىل هذا املج ج ما كتب  املسترشق الي ودّ، ( 112)

وقو عرح املر وم الوكتور عبو اجل ي  شـ بي مل اعمـ   ،()ص ة القرآن بالي ودية واملسيحية

 . 95:  49 ص ،صور استرشاقية رتيات  وبن  افت ا يف كتاب : وم
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 .ـواملالزمة ل  ع ي  الصالة والسالم 

ــملسو هيلع هللا ىلصن نق ــوا إليجــا ســجة الرســول هــم الــذياــم إهنــم  و ، وعــج م ت ق 

 ... وهكذاالتابعن . ، ام عن التابعن أخذ أتباعُ التابعون

  فيام رووه لجا مـن والتتكي  يف عوالة الصحابة هو طعن وتتكي

ــ  إذا ارت عــ  الثقــة فــي مملسو هيلع هللا ىلصســجة الرســول  ــ، ؛ ألن ت م  عــوال  وكان

ايل يف مرويــا م ، انخرمــ  الثقــة بالتــوأمــانت م عرضــة ل قيــ  والقــال

، بـ  وكـان هـذا طريقـًا إىل ملسو هيلع هللا ىلصا إىل الرسـول وأ اديث م التـي يجسـبوهن

لذين نق وه ل جا  عن رسـول اهلل ، ألهنم هم االت  يف القرآن الكريم

 .، وأقرأوه ومملسو هيلع هللا ىلص

يف عوالـة  اإلسـالم وعمالؤهـم التتـكي س  أعـواءُ  ومن هجـا حيـاول

 .الصحابة ون اهت م، ليحص  الت  يف مرويا م

ــبُ وأ ــويلس  "بركــال أمحــو" م راد صــجيعة املسترشــقن وربي هــو  أن ي

ر بولوه، فاقرتف عةـيم اإلاـم   ـ، وجتـرأ عـىل ملـ  بعـض الصـحابة اآلخس

ــ  البخــارّ،   ــن أراد أن يــردّ  ـرضــوان اهلل ع ــي م    ــويثًا ات ــق ع ي

وذلـ  اقتـواء مجـ  ب سـاتذت  املسترشـقن  ـ، رمح ـام اهلل تعـاىل ـومس م 

، مقــول، واجل ــ  الــذري يف مســتجقعال التعصــب امل الــذين يغرقــون

يف  أن يثب  وم أن  ساير عىل درهبـم، ومـاح   ـ واهلل أع م ـمج   وحماولةً 

 ـن طعـن يف  "أبـو ريـة"، كـام فعـ  كثـريون مث ـ ، ومـج م عاملت  وم

ــاينّ الصــحا  ا ــ   لرّب ــ  "أ  هريــرة"ال قي ، وتُــاول ع يــ  ريض اهلل عج
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أضـــواء عـــىل الســـجة "املتـــؤوم   يف كتابـــ  ، وذلـــبـــال ور والب تـــان

وا أكاذيبـ ، وقو فل"املحموية ، وقُعـوا لسـان ر الع ـامء أباطي ـ  ورد 

 .(113)السوء لوي  باحل ة والههان 

بجــي قريةــة عــىل  ، يتلــمن نــ ولس هجــا   ــوي  أخروــ  التــيخان

 . كم سعو بن معاذ ريض اهلل عج 

ِعيو  قال:  ،أبو أمامة روى ا سس ُ  أسبس ِمع  ـىلس  يقول:سس ةس عس ةس ي  ُ  ُقرس لس أسه  نس س

اذ   ِن ُمعس ِو ب  ع  ِم سس سس س الج بِّو ، ُ ك  و  فس ستس  ملسو هيلع هللا ىلص فس سر  ع  ىلس مِحسار   وإىِلس سس نسا  ،عس فس سام  دس

ــارِ  ــالس لأِلسن صس ــِ ِو قس ِريًبــا ِمــنس امل سس  ــي ِوُكم  » :قس ُكم   ـُقوُمــوا إىِلس سس ِ ــري  «. أسو  خس

الس ف  » :قس
ِ
ُؤالسء لُ  هس ِم س نس س ىلس ُ ك  الس ف«. وا عس ـبِو تس  :سعو قس تسس  تسُ م  وس اتِ س ُتُ  ُمقس ق 

تسُ م   ي  الس  ،ُذر  الس الج بِو   :قس قس ِم اهلل ِ » :ملسو هيلع هللا ىلص فس ي  س بُِحك  ـالس  ـقسلس امس قس ُرب  ـِم  ـوس بُِحك 

 .(114) «امل س ِِ  

ُرق ل  هذا احلـويُ   "بركال أمحو" املتعاملس  الكاتبس  ولكنّ  ه ردّ ، فـمل يس

من  الذ، هو أصر   ـ ب يف سبي  تكذيب احلوي ، وركِ ور واووىل   با

                                      
السـجة ومكانت ـا يف "يف كتابـ   ـ رمحـ  اهلل ــ لوكتور مصـُ و السـباعّي ا :ع ي  ممن ردّ ( 113)

دفاع عـن "يف كتاب  ع ي   دّ فص   يف الر،  ي  الوكتور حممو أبو ش بة، و"الترشي  اإلسالمي

نرشه جممـ  البحـو  اإلسـالمية بـاألزهر ، "السجة ورد شب  املسترشقن والكتاع املعارصين

 .م1990 هـ1410عام 

وـ  إىل بجـي قريةـةملسو هيلع هللا ىلص و  الجبي ، ع مرر، يف   املغاز،البخا( 114) ، من األ ـ اع وفس رس

ـ اجل اد والسـري، ع وـواز قتـالِ  ، ومس م يف  4121، رقم 475/ 7فتر البار،  ـمس ض ن نقس

 .1768، رقم 94  - 12/92الع و، رشح الجوو، 
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ـطس  يـ   ؛(115) لـولوذس  صـعب   ، كـ   ـ ضوء التمس يف ضحاها ن يف عس

 : ص  ما نس  ـ سياق اعرتاض  عىل احلوي  يف فقال ـصحابين و ي ن، 

ــن املال ــأ أنّ ) ــ وم ــذا احلــوي س وس ن رس أول مس ــعيو  ى ه ــو س ــو أب ه

 ـام هـو اإلشـادة مـا هيمّ  وكانا من األنصار، وأكثرُ وأبو أمامة،  اخلورّ، 

 !! ـ انت و كالم  ـ (116)( بمج لة سعو

سـعو بـن سـجان بـن  ،املعروف ف و الصحا ّ  أما أبو سعيو اخلورّ، 

 اع بة بن عبيو بن األبحر بن عوف بن احلار  بن اخل ر  .

 الرضـوان  استت و أبوه يوم أ و، وش و أبو سعيو اخلجـوق، وبيعـةس 

(117).   

 املـوينّ  األوّ،  وأما أبو أمامة ف و ابن س   بـن  جيـا األنصـارّ، 

ر احل ة، اسم   ه ألمـ  "أسعو"ال قي  املعم   السـيوِ  ، الجقيـِب باسـم وـو 

 .، ورآه فيام قي ملسو هيلع هللا ىلصو يف  ياة الجبي لِ ، وُ رارةزُ  بنِ  أسعوِ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص أبا أمامة وقو رأى الجبي   : رأيُ  قال أبو معرش السجوّ، 

يســ ،أبــو أمامــةأخــهين : وقــال ال هــرّ،  ة األنصــار وكــان مــن ِع  

                                      
 ا اخلصـوصو أباطي ـ  هبـذجّـ س ، ونُ عىل تكذيب  وذا احلوي  الصـحير لردّ سوف نذكر ا( 115)

 .ال قًا ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ

 .142 ص ،حممو والي ود( 116)

ــبالءســري أعــال( 117) ــذهبّي م الج ــام ال ــق169ـ  168/ 3 ، لإلم ــؤوط  ، حتقي شــعيب األرن

 .م1992 هـ1412الثامجة  بريول ط -، مؤسسة الرسالة وآخرين
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 .(118)أبجاء البورين  ن، ومِ وع امي م

 يف رأ، ، وأبو أمامة بن س   صحا   بات اق صحا    ف بو سعيو اخلور،  

 .البعض

، وك  الذ، يعجي ام وهيم ـام أهنام من األنصار "بركال أمحو"وعجو 

عىل هـذا ، ول حق نحيازالسعو بن معاذ، وليس ا جمام ةـ هو يف نةره  ـ

ــ ألهنـام ليسـا فـوق   نةـر هـذا األفـا يف ـة فالثقة فـيام رويـاه غـري يقيجّيـ

، قــا هــذا احلــوي  ّ يمكــن أن يكونــا لس  ســ  إنــ  ، مســتوى التــب ال

بجـي قريةـة ن لـوا عـىل  كـم سـعو، لإلشـادة  واخرتعا من عجوَها أنّ 

   .بمج لة سعو، والتجوي  بمكانت 
 !ـ !املس م فيام زعموا  ـ "محوبركال أ"هذا يف رأ، 

 أمامـة ريض اهلل عـج ام، والـذ، يف أ  سعيو وأ  إن كالم  الُاعنس 

وكانا مـن األنصـار وأكثـر ممـا هيم ـام هـو اإلشـادة بمج لـة "يقول في : 

ت  بولي  عىل ن عىل شاك ، وإال ف ي ل هو ومس كالم ال دلي  ع ي  "سعو

 اال ام.   عىل هذا دليرش  ، ولن  و عُ هذا االدعاء الرخي 

ــّيــإنــ  لــن  ــو إال مــا خُيس  ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل يف صــحابة رســول    الســيئس ب فج 

الـذ، ربـاه  وذل  أن الصحابة رضـوان اهلل ع ـي م هـم اجليـ  الربـاينّ 

                                      
 .198/ 9، ابن كثري ، البواية والج اية518:  517/ 3السابق ( 118)

فسع م قوًرا، أ،: ة القوميس    عِ ن مِ  هو ويقال:  ،أمحو فتار عمـر .د ،مع م الصواع ال غو،. أسر 

 .م2008 هـ1429 ط األوىل، القاهرة - عامل الكتب، 1/546
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ـ، وحتم وا مع  ع ي  الصالة والسالم مِ ملسو هيلع هللا ىلصالجبي  ن واالبـتالءال ن املحس

بـ   ومُمنيجـة، بذل  ن وسـ م الراسيال، راضية ما تجوء بحم   اجلباُل 

 يف غـون دعـوة اهلل، وانُ قوا يف اآلفاق يجرشـون اإلسـالم، ويب ّ ق وهبم

 ، مؤ  املتارق واملغارع
ال انيـة، ابتغـاء  عـىل الـونيا الباقيـةس  رين اآلخـرةس اِ

، وهؤالء الصـحابة األبـرار مل مرضاة اهلل، وطمعًا يف اواب  و  يف عاله

ولو كان عـىل آبـاي م أو لغري احلق ال يعرفون في  جمام ة،  يكن والؤهم

 .اًم ولو كان م  أعواي م ومبغلي م، وال يعرفون ف عتري م

 ، عوا من شذّ بات اق األمة ك  ا س  ًا وخ  اً  ام إن الصحابة عوول

 .عن هذا ممن ال يعتو برأهيم

م عوول عجو أهـ  السـجة واجلامعـة،  والصحابة ك   ": كثريقال ابن 

الع ي ، وبام نُق  ب  السجة الجبوية يف املـوح ا أاجو اهلل ع ي م يف كتاب  ملِ 

وم يف عي  أخالق م وأفعاوم، وما بذلوه مـن األمـوال واألرواح بـن 

، رغبة فـيام عجـو اهلل مـن الثـواع اجل يـ ، واجلـ اء ملسو هيلع هللا ىلصيو، رسول اهلل 

 اجلمي .

وه ع ي  الصالة والسالم، فمجـ  مـا وقـ  عـن ع  ر بيج م بس  س ا شس ا مس وأمّ 

ــ غــري قصــو، كيــوم  ،ن ّ اجلمــ ، ومجــ  مــا كــان عــن اوت ــاد، كيــوم صس

صا ب  معذور وإن أخُ ، وم وور  خيُئ ويصيب، ولكنّ  دواالوت ا

إىل احلق من معاوية وأصـحاب  ريض    أقرعس وأصحابُ  أيلًا، وكان عل  

 .اهلل عج م أععن
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 باطــ    : قــول  اع ي ــ وقــول املعت لــة: الصــحابة عــوول إال مــن قاتــ  

 .(119) "ومردود مرذول  

وأما طوايا الروافض وو   م وق ة عق  م، ودعاوهيم "ام قال: 

ف و من اوـذيان  ؛وهمم  وسس  أن الصحابة ك روا إال سبعة عرش صحابياً 

 .. الرأ، ال اسو بال دلي ، إال جمردس 

ـفريض اهلل عج م أععـن، ولس ]إىل أن  قال[:  ـعس ـن مس ، م الصـادقس ت ِ ن يس

 .(120) "العاملن آمن يا رع ،ق الكاذبنصوّ ويُ 

ات ـق أهـ  ": يف بيـان  ـال الصـحابة مـن العوالـةوقال ابن   ـر 

ــن  ــذوذ م ــ  إال ش ــالا يف ذل ــوول، ومل خي ــ  ع ــىل أّن اجلمي ــجّة ع الس

 .(121)" املبتوعة

ـــ ، فقـــال ســـبحان : يف القـــرآن الكـــريم الصـــحابةس  و اهلُلولقـــو زك 

﴿ 
َ
ِريَ  وَلْْل ِِ َهاا َُ

ْ لُ ََّ ِمَ  لل وَّ
َ
اُِِق ََّ لْْل ِياَ  لتََّبُلا ُهْم وَللسَّ نَْداارِ وَلَّلَّ

نَّاٍت ََتْرِي ََتَْتَهاا  َِ َعقَّ لَُهْم 
َ
ُ َعْنُهْم َوَرُض ل َعْنُ  وَأ ِِإِْحَساٍَّ َرِِضَ لَّللَّ

                                      
، تـ ليا أمحـو حممـو ، ل حافأ ابـن كثـريالباع  احلثي  رشح اختصار ع وم احلوي ( 119)

 .هـ1407ثالثة ال بريول ط -مؤسسة الكتب الثقافية  ،135 ص ،شاكر

 .136: 135 ص ،السابق( 120)

أمحـو بــن عـل بــن حممـو بــن أمحـو بــن   ـر العســقالين ، اإلصـابة يف متييـ  الصــحابة(121)

 –دار الكتب الع مية ، معوح عىل، عبو املووود عادل حتقيق:، 162/ 1 ،هـ(852 )املتوىف  

 .ـه1415 ط األوىل، بريول
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ََ لظَْعْ ُز لظَْلَِّممُ  ِ ًَِقل َذل
َ
ْنَهاُر َخاَِلِيَ  فِمَها أ

َ
 .(122)﴾ لْْل

 ورّ، أبـو سـعيو اخلـ ومـج م خاصـة ـ ش ن أه  بيعـة الرضـوان ويف

ُ َعاِ  يقـول اهلل تعـاىل: ﴿  " ـبركـال أمحـو" ه مِ    الذ، يس  ظََقاْق َرِِضَ لَّللَّ
ْؤمِنَِن إِذْ  َُ ْ نَْزَ   لل

َ
ُِ قُلُا ِِْهْم فَاأ اَرَرةِ َفَللِاَم َماا  ََ ََتْاَت للََّّ ُيَبايُِل نَ

ثَاَبُهْم َفْتًحا قَِريًبا
َ
ِكمَنَة َعلَْمِهْم وَأ  .(123)﴾ للسَّ

 العوول الصاحلن ؟!!غري ن وه  يرض اهلل تعاىل ع

ب ِو و ن  عس الس  اللَّه عس يِن  قس ِن ُمغس     امل ُ س ُسوُل  :ب  الس رس يِف  اللََّه اللََّه»: ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه قس

اِ   ــحس اِ   اللَّههَه اللَّههَه ،أسص  ــحس ــِو،، يِف أسص  ع  ــا بس ًض رس ــُذوُهم  غس ت ِخ ــن  ، الس تس فسمس

ب ُ م  أس س  بُِحب ي أس س ن  ، ب ُ م  فس مس غس  وس ـُ م  أسب  لس ِ ـ أسب غس بُِبغ  ـُ م  فس اُهـم  ، لس ـن  آذس مس وس

ايِن  ـــو  آذس قس ـــو  آذسى ، فس قس ايِن فس ـــن  آذس مس ـــن  آذسى  ،اللَّهههَهوس مس ُيوِشـــُ  أسن   اللَّهههَهوس فس

هُ   .(124)«يس  ُخذس

إن اهلل اختــار » :ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهلل وعــن وــابر بــن عبــو اهلل قــال: 

 .(125) «املرس نأصحا  عىل عي  العاملن سوى الجبين و

ـِرح ا   عو هذا ي   أّفـف   ب ـ  بـال ور والب تـان ، لريفـ ُمغ  ، عقريتس

                                      
 .100 اآلية ،سورة التوبة( 122)

 .18، اآلية: ل ترسورة ا( 123)

، 3888 ، رقـم5/436أخرو  الرتمذ، يف   املجاقب، ع فيمن سب أصحاع الجبي ( 124)

 .20026 ، رقم6/42وأمحو يف املسجو 

، ويف ــ، وقـال: 10/16 ل  يثمـّي  ال وايـوجممـ  كـام يف ـ رواه البـ ار  (125) ـال  اُلـ  اِقس وِروس

ف  .بعِل م ِخالس
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كا م يف نصـوص قرآنيـة وس ن قو زكاهم اهلل وعوّ يف عوالة ون اهة مس  متك 

 ، ويف أ ادي  نبوية صحيحة ؟!رصحية

 الروــ س  إذا رأيــ س "، إذ قــال: عــة الــراز،  ر  أبــا زُ  اإلمــامس  ر م اهلُليــو

 وذلـ  أنّ  ؛فاع م أن  زنويقملسو هيلع هللا ىلص  ن أصحاع رسول اهللمِ أ وا يجتق  

 إليجــا هــذا القــرآنس  ىوإنــام أد  ،  ــق والقــرآنس  ، ــقعجــونا  ملسو هيلع هللا ىلص الرســول

نا روـوا شـ ودس وإنـام يريـوون أن   ،ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اهلل  أصـحاُع  والسجنس 

 .(126) "وهم زنادقة ،رح أوىل هبمواجلس  ،والسجة بُ وا الكتاعس ليُ 

 بالسب والشتمرابعا: التطاول على الصحابة 

ســـب الصـــحابة ريض اهلل عـــج م بـــ  إن الكاتـــب مل يتـــورع عـــن 

سالكًا يف هذا غريس سـبيِ  ، وشتم م، مت اوزًا بذل  ك   ووِد األدع

 .املؤمجن

ريةة و اء وفاقا ف ي أاجاء  ويث  عن العقاع الذ، أن ل  اهلل ببجي ق

،  ، ويُـيش عقُ ـ صوابس ي قو  "بركال أمحو" نرى، لغورهم وخيانت م

أس ًا عىل ما ورى أل باب  من الي ود الغـادرين، وباملجاسـبة هـو  عـ  

ويتحو  عـج م أيلـًا  ،"فةاي "هبم  وما  ّ   ،"ش واء"قتىل بجي قريةة 

                                      
، هــ(571 اهلل املعـروف بـابن عسـاكر )املتـوىف  عل بن احلسن بن هبـة ، تاريخ دمتق (126)

 ذيب الكـامل ، م1995هـ 1415 دار ال كر، عمرو غرامة العمرو، قيق، حت33:  38/32

، هــ(742 )املتـوىف   ّ،    يوسا بن عبو الرمحن بن يوسـا، عـال الـوين املِـ، يف أسامء الروال

 ـهــ1400ط األوىل ، لبــريو –مؤسسـة الرســالة ، ق د. بتــار عــواد معــروفيـق، حت19/96

 .م1980
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 ت  أن يتُـاول عـىل الصـحابة ، ويف أاجاء هذا مل ي(127) "أبُال" معىل أهن

انوا كـ القومِ  ويبوو أن املس من الذين ش ووا مصارعس بالسب، فقال: )

 .(128)( ن ك  شعوردين مِ جمر  

 بجي قريةة مل يكونـوا إال صـحابةس  واملس مون الذين ش ووا مصارعس 

 .، ريض اهلل عج م أععنملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 !!؟ "بركال أمحو" شعور يقصوه الكاتب األايم وال نور، أ،  

ه  يستُي  أن خيهنا عام إذا كـان لـوى ويـو  األ ـ اع  ؛ولكن

 ومـؤازرةِ   يجام اوتمعوا بمةاهرةِ ، اخلجوق من شعور يف غ وة ةِ امل اِع 

د ، وع موا ع مًا أكيـوًا عـىل وأ    صار املويجةوصمموا عىل ،بجي قريةة

خرضـاي م دون شـ قة أو  ، وإبـادةِ املس من، وإفجاي م عن بسكرة أبـي م

 ، ودون وو   ق كذل  ؟رمحة

اع األ ـ  وه  يستُي  أن خيهنا أيلًا عـام إذا كـان لـوى ويـو ِ 

وا ع ـي م كـام ، وانقّلـشعور لو أهنـم متكجـوا مـن املسـ منن مِ  الباغيةِ 

 ض الذياع عىل فريست ا؟؟تجق

 !ن ك  شعور أم ماذا ؟!دين مِ  ا جمر  ه  سيكونون وقتس 

ـوملاذا انعقـو لسـانُ    عـن أن يـتك م يف  ـق األ ـ اع ق ُمـ ّا   ووس

، وسـال لسـان بيـجام انُ ـق  ؛اربن هلل ورسـول  ب يـة ك مـةملحااملعتوين 

                                      
 .من كتاع حممو والي ود 149، 148 : صانةر( 127)

 .149 ص ،السابق( 128)
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 ى ع ـي م،  ـن أمكـج م اهلُلق م  بالج ش يف أعراح املسـ من املعتـوس 

ــ ــة ناق ــ الع ــود، املعــادين هلل ورســول ن اخلوِم ــا ن ــ وقعوا هبــم م ، ف

 و اء وفاقا ؟!الاليق هبم، يستحقون  من العقاع 

العامل كان يف مث  موقا املسـ من أ وًا يف أ، مكان يف  وه  لو أنّ 

ـ  مـ تعامُ   م  هيـود بجـي قريةـة، وكان   اعوق  غ وة األ ث ام تعامس

 ن .. أكان يالم يف  ء ؟!وملس ما

 هـو إنما ارتكب  بجو قريةة يف غـ وة األ ـ اع وعوقبـوا بسـبب   إنّ 

دع دون عقـاع، بـ  عقـاع را مـا كـان وـا أن متـرّ  ،"خيانة عةمو"إال 

ن أن تـهأ وال يمك، ف و ال ي ال في ا ألنا  انُول ق وهبم عىل الغور

ة ،  تو يكونوا عهة لذياع البرشـ وك جـة اإلحلـاد وأيمـمج  إال بالقُ 

، كـانوا يرتبصـون باملسـ من الـوواير، الـذين الك ر يف اجل يرة العربيـة

 .لُّي ص حة اإلسالم، واوتثا  املس منفرصة  ةس أي ويتحيجون

وكـان ترصـف م ورّد العـووان، ، لقو كان املس مون يف  الة  ـرع

بمر َن يفت ﴿ معتوين ًا طبيعيًا م  أعواء حماربني قريةة ترصفم  بج قم َا َيي 

ونَ  َتدم ْم  مل م   َك هم
ةإ َوأموَلئت مَّ

ٍن  تاا َوَا ذت مت ؤ   .(129) ﴾مم

يــوم  ـأفبعــو هــذا يتُــاول الكاتــب عــىل الصــحابة ويجعــت م بــ هنم 

 !دين من ك  شعور ؟كانوا جمر   ـ عقاع بجي قريةة

 مج  وو ًا !! ُب أص س  ال أ وس ـ عىل ما يبوو  ـإن  

                                      
 .10التوبة: سورة ( 129)
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 خامسا: الطعن د سالمة أحادي  الصحيحني من الكذب

،  يـ  املسترشـقن وت ميـذهم خُـوة خُـرية ولقو خُـا صـجيعة

، مـ  اإلشـادة قن يف أصر دواوين السـجة املُ ـرةأورد طعون املسترش

 .ي ا وقال هبا، ام تابع م فعون والثجاء ع ي ا واال ت اء هباهبذه الُ

ع بعض األ ادي  مل ـرد أهنـا ختـالا هـواها ، وهـوى م جترأ وكذ 

 .أساتذت ، بوعوى أن العق  ي باها

فقو ذكر الكاتب رأيـًا أل ـو املسترشـقن يتلـمن طعجـًا يف سـالمة 

، وقبـ  أن ، ال يثـري أ ـواً الصحيحن من املآخذ ب س وع ناعم أم ـس

ب ، وذلـ  عـىل  ل  بالت ييو واإلشادة ميذكر كالم املسترشق اخلبي  قوّ 

 :الجحو التايل

مالحظررت  ا للر  مرن مل ضر   ولغلير   يف هرذ   ) :قال الكاتـب

أمىض ستة عرشـ عامـًا يف  "مث  البخار،"، ف و يقول: إن رواًل وجرتهة

  ، وكان يستعن بالصالة قب  أن ختد يوه  ويثًا مـن جتمي  مادة مصج  

ون يف أمـاكن ن ألـا شـيخ كـانوا يعيتـأكثـر ِمـ و  إىلاأل ادي ، ور

 ـرين خ ومرو ونيسـابور ومـون مـا بـن الج   بيج ا من املسافال ما بن بس 

، يسـتحق مـن أبجـاء ديجـ  كـ  تقـوير .. امل مة واحل از ومرص وسوريا

، وكان الجـا  وكان البخار، عجو ع رة الجا  أعةم بكثري من مس م

ــاينت لــي  عمــ  األول  يجحــون إىل ــ  صــحير عــىل عمــ  الث ، ويتمي

، ويتتود صا ب  يف الرشوط التـي ر، بتمول  جمال ال ق  ب كم  لبخاا
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يتميـ  بوقـة معاجلتـ  ملـادة كان يترتط ا يف الرواة، أما صحير مسـ م ف

 .احلوي 

رت قررتالتي   و ن كرتنتم رتإ حجية ا مط ن عليهرت ت ييبرتإ وللمجم عتي 

 .(130)( للن د يف ا ض  لتفرتصي 

ل بخـار، ومسـ م، اـم الذ، يف فاهره موح فت م  يف صور كالم  

 ـ   يـــ  ال  ـــ م بامتجـــاع الُعـــن ع ـــي ام ت مـــ  يف خامتـــة الكـــالم؛

ـ ويج ـي سـالمت ام  "وللمجم عتي م رتإ حجية ا مط ن عليهررت ت ييبررتإ "

و ن كرتنترت قرتالتي للن رد " ـ ، فيقرر أن في ام ما هو أه  ل ُعنمن املآخذ

 .ـ "يف ا ض  لتفرتصي 
ذا الُعـن، ويعتـهه ال خي ـو مـن ر كيا يؤيـو بركـال أمحـو هـوانة

   كالم املسترشق السابق بقول :بِ ت  ، ويُ وواهة

ملتع قــة ي جا ل صــحير ال يعــوو دراســة البيانــال التارخييــة اوت لــ)

الرضـورة عـىل مجاقتـة ، وهـذا ال يجُبـق بملسو هيلع هللا ىلصبالي ود يف ع و الرسول 

، وال بصورة خاصة عىل أص  التتـي  واخلالفـال موضوعال أخرى

، وهو ال يجُبـق بالت كيـو ن دعاوى األموين والعباسين ل عالتي نت

 .(131)عىل مساي  ال ق  املتع قة بغري املس من( 

يام يتع ـق وإنـام فـ ت لي   ل صحيحن ليس ت لـياًل مُ قـًا؛ نّ أ، إ

                                      
 .32- 30 ، نقاًل عن: أل ريو غ يوم، السجة يف اإلسالم ص43 ص ،حممو والي ود( 130)

 .44 ص ،السابق( 131)
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، أما يف بـاقي مـا تجـاواله مـن موضـوعال ببعض ووانب دراست  فقد

، ف ـام ال يسـتحقان أخرى، وخاصة فيام يتع ق بمعام ـة غـري املسـ من

 .ـيف نةره  ـ ، وليسا ل  ب ه ذل  الت لي 

ـــّي  ـــارش  وبعـــو هـــذا الُعـــن اخل  ـــ  وغـــري املب يف صـــحة أ ادي

ـاالصحيحن ، يتقـوم الكاتـب خُـوة، بـ  ، والذ، ال ي ال كالمًا نةري 

 إىل ن الكـالم الجةـرّ، ِمـ والُعـنس  ل هـذا التتـكي س ق  ة أخـرى ليحـو  

  التـي ات ـق ع ي ـا البخـارّ، األ اديـ بعـض ، فـريدّ الترصف العمـلّ 

 .ومس م، ويرفل ا ويكّذهبا

 وق ـة يف ووـ  تكذيبـ  ملـا رواه البخـارّ،  ـ بعو ق ي  ـوسوف نقا 

 .   وشب اتِ د ف امتِ بوّ ، ونُ ومس م

  يف ســالمة أ اديــ  الصــحيحن، وأســاتذتِ  تتــكي  الكاتــِب  إنّ 

ـ  بـالُعـن، بـ  و سـتحّق يف أ ـاديث ام مـا يس  بـ نّ  واإلحياءس  الُعن يف قيامس

وــرأة ال قيمــة وــا يف مــا هــو إال  بعــض أ ــاديث ام وتكــذيب ا رصا ــة،

 .مي ان الع م، وآراء باط ة ومت افتة

ـن شـمّ  خت و عىلفمن احلقايق الراسخة التي ال   ع ـم أنّ ال رايحـة مس

أصر الكتب بعو كتاع اهلل ع  ووـ  صـحيحا  الع امء مت قون عىل أنّ 

 .(132) ومس م البخارّ، 

                                      
  ، دار1/68ســيوطي ريب الــراو، يف رشح تقريــب الجــواو،، ل حــافأ ال: تــوانةــر( 132)

=    حممـو ع ـا  اخلُيـب  م، أصـول احلـوي ، د.1989 هــ1409بريول  -الكتاع العر  
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مـا أدخ ـ  يف هـذا الكتـاع إال مـا صـر، رمح  اهلل: )البخار،  قال

 .(133)( وترك  من الصحاح كي ال يُول الكتاع

يـة من االاام "املسجو الصحير"صج   هذا رمح  اهلل: ) وقال مس م

 .(134)( ألا  وي  مسموعة

 إال بح ـة، وال أسـقُُ   شينياً  "واملسجس "يف هذا  ما وضعُ  وقال: )

 .(135)( شينيا مج  إال بح ة

، هـو مج  ـًا دقيقـًا يف تصـجيا كتـابي امومس م  ب  البخارّ، ولقو اتّ 

ن مجــاهج التحــر، ، ِمــيثاً رفــ  الــونيا قــوياًم و ــوأرقــو وأواــق مــا عس 

، ف ـم سالمة وصحة الروايال التـي ععاهـاواالستيثاق من  ،والتثب 

ـ غـوا يف هـذا ، وب س  روا بالعوالـة واللـبد واإلتقـانن اشـتُ يرويا إال عم 

 . ورس أو يُ  وانسويُ  أن   ّ  ، قس من الكامل  واً 

بـ   ؛ن يرو، عجـ مس  ،ب ن يعارص الروا اإلمام البخارّ،  ومل يكتِا "

ــ أووــب ابــولس  ــو مــرة وا ــوة، وِم ــ ، ول ــ  ل ــا قــال الع ــامء: لقاي ن هج

 .رشطان: رشط املعارصة، ورشط ال قاء ل بخارّ، 

 ن رشطس وهِ قو اكت و باملعارصة، وهـذا ال ُيـ يف  ن أن اإلمام مس امً 

                                                                                         
 .م1989هـ 1409بريول  -، دار ال كر 317 ص= 

 ،12/402 هــ(748 )املتـوىف   حممو بن أمحو بن عـثامن الـذهبّي سري أعالم الجبالء، ( 133)

 .م1985هـ 1405الثالثة  ط، مؤسسة الرسالةوآخرين،  شعيب األرناؤوطحتقيق 

 .12/565السابق ( 134)

 .12/580السابق ( 135)
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إال مـا سـمع  مجـ ، كـام ال يـرو،  ألن الثقة ال يرو، عـن شـيخ   ؛مس م

، ف ـو ال عمن مل يسمع ، ولكن هذا زيادة تتـود مـن اإلمـام البخـارّ، 

ح الراو، بسامع  ممن فوق ، أو ابـ  لقـاؤه ملـن إال إذا رص   يرض خهاً 

 .(136) "ال ت يو السامع عجوه (عن)ألن  ،يرو، عج  إذا قال )عن فالن(

ــة الصــحيحن ــن مكان ــوي  ع ــ ك  واحل ــذ، س ــج ج ال ــن امل ، وع

 اَها حيتا  إيل بسد، ليس هجـا جماُلـ ، وهـو ال خي ـو عـىل با ـ  مصج  

 . سبجا هذا التجوي  يف هذا املقام، وال عىل طالب ع م، ومجصا

 ـ، وصاغرًا عن كـابر ـ خ  ًا عن س ااألمة اإلسالمية  ولذل  فإنّ 

 .رضا والقبولو ت ق  أ اديث ام بالق

،  تو يوم الجـا  هـذا ف   كان أه  الع م مجذ القرن الثال  او رّ، 

أن  ـعـىل مـوى هـذا التـاريخ  ـويف وهم  ن ف وا يعتقوون  ،خُ  عىل

  إنـام هـي أ اديـ الصحيحن من أ ادي  متصـ ة مرفوعـةك  ما يف 

أن وـاء هـؤالء  ، إىلملسو هيلع هللا ىلصصحيحة قُعية الثبول والجسبة إىل رسول اهلل 

ــ وا أن أهــ  الع ــم األفــذاذ تم ليكسترشــقون األعــاوم وأذيــاوُ امل ت

 فيام اعتقووه بت ن الصحيحن ؟! املخ صن كانوا غري صايبن

 رد األحادي  الصحيحة ب عوى خمالفتها للعقل:   سادسا:

ه  ولج ل إىل د  وتكذيبـ  مـن أ اديـ  البخـار، ما رصح الكاتب بِرس

جي قريةة عـىل  كـم سـعو بـن وخاصة احلوي  املتع ق بج ول ب، ومس م

                                      
 .، وفي  مراوع 313 ص ،أصول احلوي ( 136)
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ــو  ،(137)إيــراده وختر ــ   معــاذ، والــذ، ســبق فجقــا وق ــة مت نيــة لج ج

 .أباطي  ، ونرد تكذيب  ل حوي  الصحير

ل بجـي قريةـة ومسـ م بتـ ن نـ و الكاتب  وي  البخـارّ،  لقو ردّ 

وكذل  فع  م  أ اديـ   ،عىل  كم سعو بن معاذ، وطعن يف صحت 

أو بح ـة  ،ا عىل أسا  ع مي ن يـ مل يُعن في ، وهو أخرى صحيحة

، وإنام طعن في ا وردها جماراة مج  ألساتذت  املسترشقن، وووى ودلي 

 ـن هـذا بـوعوى أن العقـ  يـ بو مـا تتلـمج  يف ن س  ون وس م، مغ   

 هذه األ ادي .

، حلـوي  الـذ، رواه أبـو سـعيو اخلـور،: )وا"بركـال أمحـو"قال 

ن الصعب وـوًا قبولـ ، وهـو والذ، أورده البخار، ومس م  وي  م

 الروـ  الـذ، شـامت م يعجي أن بجي قريةة استسـ موا برشـط أن يعـن  

م، وكمؤخراً  كس ، أ، أهنـم بعبـارة أخـرى ان يوعو اهلل لالنتقام مج م كحس

ومن  ملالحظ أن أول مرن  وم ، نوا يوعون  ل حكم ع ي م باإلعوامكا

  وأكثري مررت ألنقررت ه  أا  ت يد وأا  أمرتمرة  وكرتنررت مرن   هذ   ْلديَث 

 . هيمهَّم ه   رارتًة امنالة ت د

 .(138)( وهذ   ْلديث ارتذ و مجرتيل

حم ررتإ حرري تشروك يف كرر   ليو يررة  "كرتيترررتي"وكررتن : )وقـال أيلــاً 

                                      
 .78 انةر ص( 137)

 .142 ص ،حممو والي ود( 138)
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و لشر  هد يف هرذإل  ل قرة   قييظرة لسر د كحَورْ ملت ل ة ارتختيرت  انري 

 .(139)( ي آلَخ  متنرتقضة ا ضهرت ينفي  لب َض 

نرررت ااررد أن يورر ن  ل قررة كررَّم الغت    ن  ) بحــق: "واط": يقــول وقــال

ْ يشَ يأارررتإل و ختيرررت  انرري قييظررة لسرر د كحَورر، حرردث ايهرررت تالعرر 

 .(140)  ( ل   

 :يراها، مج ا  و يرد  وي  البخار، ومس م ألمور  ف

أن أول من رواه أبو سعيو وأبو أمامة، وَها من األنصـار وأكثـر  ـ1

 . ما هيم ام هو اإلشادة بمج لة سعو

 .ي  شاذ وإعايلّ ـ أن   و2

 .ـ أن العق  ي باه3

 ؟ال يف ت ييو اعرتاض  عىل احلوي ف   تراه أتو بيشء ذ، ب

 :وها  البيان كال ..

ا عن الُعـن يف احلـوي  الرشـيا ألن الـذ، رواه أبـو سـعيو ـ أمّ 1

ـ أن يكونـا  يف فج  السيئ ـ، ومن اجلاي  وأبو أمامة األنصاريان اخلورّ، 

 ؛ء مج لة سـعو بـن معـاذ األنصـار،رغبة يف إعال، قو ل قا هذه الرواية

 اهت م ف ذا افرتاح مل ولن يقوم ع ي  دليـ ؛ ألن عوالـة الصـحابة ونـ

                                      
 .143 ص ،حممو والي ود(139)

 . ن س املوض السابق،( 140)
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 .(141) فوق التب ال بإعاع األمة، وقو بيجا ذل  سابقاً 

عىل أن أبا سعيو وأبـا أمامـة َهـا أول مـن روى  ام إن  ال يووو دلي 

ن املال أ ومِ ): واء بقول  ـ، فمن أينكام ي عم الكاتب  ـاحلوي   هذا

 ؟؟ (أن أول من روى هذا احلوي  هو أبو أمامة وأبو سعيو

وال ووود لـ  إال يف خياالتـ   ،هذا زعم ال أسا  ل  من الصحة إنّ 

م يف قلية بجي قريةة كانـ   ي  إن واقعة احلك شاك ت ؛هو ومن عىل 

ــة ــو م ــاورياملســ مون  ، و رضــهاعالني ــث ام  رضــها أب ن وأنصــارًا م

 .أ  سعيو اخلور، رواها كثري من الصحابة سوىسعيو، و

ــ ــة ن الصــحابة: عايتــةفقــو رواهــا ِم ، ووــابر بــن عبــو اهلل، وعُي

 .(142) القرفّي 

كان أكثر ما هيم م هـو اإلشـادة بمج لـة سـعو الصحابة ف   هؤالء 

                                      
 .وما بعوها105ُيجةسر ص ( 141)

مـن األ ـ اع ملسو هيلع هللا ىلص ، ع مروـ  الجبـي ،: أخرو ا البخـار، يف   املغـاز و ية عرتئشة( 142)

ع  اجل اد والسـري، ، ومس م يف  4122، رقم 457/ 7، فتر البار، رو  إىل بجي قريةةوفس 

، 84/ 7، وأمحو يف املسـجو 1769، رقم 12/94ض الع و، رشح الجوو، ن نقس وواز قتال مس 

 .35 - 34/ 3، واحلاكم 23774، رقم 85

مـذ، يف   السـري، ع مـا وـاء يف الجـ ول عـىل احلكـم أخرو ـا الرت :و و ية جرتاي ان عبد  م

السري، ع ن ول أه  قريةة عىل  كم سـعو  يف   ، والوارمّي 1588، رقم 214 - 3/213

 .2509، رقم 2/311

، 6/155الُـالق، ع متـو يقـ  طـالق الصـبي  يف   أخرو ا الجسايّي  :و و ية عطية  ل يظي  

 .  22153، رقم 6/245وأمحو يف املسجو 
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 ؟! ـ بحسب زعم  الكاذع ـ بن معاذ األنصارّ، 

 دا لة. يتبن ـكام  ـف ذه   ت  األوىل 

، يف قول : )وهذا احلوي   وي  شـاذ ا ادعاؤه ب ن احلوي  شاذـ وأمّ 2

 .ف و من خيال  وإعايل(؛

 ن أوهام وأكاذيب !!  مِ ما  ود ب  خيالُ  وما أكثرس 

ان؟ما هولججةر   و احلوي  التاذ يف اصُالح أه  الع م واملحو 

ا ، ى الجـوس  ويثًا خيالا ما رس  الثقةُ  : وهو أن يرو،س قال التافعّي ) 

 غريه. ن ذل  ما مل يروِ وليس مِ 

وقو  كاه احلافأ أبو يعىل اخل يل الق ويجي عن عاعـة مـن احل ـازين 

 أيلاً.

: والـذ، ع يـ    ـاأ احلـوي : أن التـاذ مـا [أ، احلافأ اخل يلّ ] قال

ــ] يتــذ لــيس لــ  إال إســجاد وا ــو، ــم  والكسن  غــري اقــة،  بــ  اقــة أو [بالل 

 رد ما شذ ب  غري الثقة.تج ب ، ويُ قة وال حُي توقا فيام شذ ب  الثفيُ 

هــو الــذ، يج ــرد بــ  الثقــة، ولــيس لــ  ": وقــال احلــاكم الجيســابورّ، 

شـينيًا  ى الثقـةُ وس أوالً هو الصواع: أنـ  إذا رس  قال  التافعّي الذ، ، و متابِ 

 ن ذلـ  أن  ولـيس ِمـ، التـاذ، يعجـي املـردود قو خال   فيـ  الجـا  ف ـو

ــ ه، بــ  هــو مقبــول إذا كــان عــوالً ضــابًُا غــريُ  وِ الثقــة مــا مل يــر ،س روِ يس

 .(143)( " افةاً 

                                      
 .وما بعوها1/193، توريب الراو، 48 - 47 ص ،لباع  احلثي ا( 143)
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ن قبيـ  مـا رواه الثقـة فال ـًا فيـ  ف   رواية أ،  من البخار، ومس م ِمـ

 الجا  ؟

ب  إن هجا  إعاعًا من الرواة عىل اختالف طبقا م وروايـا م  كال ..

عـىل ن لوا عىل  كـم سـعو بـن معـاذ، والتـواهو ك  ـا قريةة  بجي عىل أنّ 

 .هذا، فاملخال ة غري واقعة باملرة

 .غريه من الثقال ؛ ب  تابع احلوي  مل يج رد ب  اقة وا و ام إنّ 

واه حممو بن بتـار ، وراه البخار، عن شيخ  حممو بن بتارفقو رو

، ورواه شــعبة عــن عــن شــيخ  ُغج ــور، ورواه ُغج ــور عــن شــيخ  شــعبة

ع  أبـو أمامـة وسـم، ن إبراهيم عن شيخ  أ  أمامة س  شيخ  سعو ب

 .من أ  سعيو اخلور،

، وأبـو بكـر رواه عـن أ  بكر بن أ  شيبة ام رواه مس م عن شيخ 

 .عن سعو عن أ  أمامة عن أ  سعيوغجور عن شعبة 

، وكالَهـا   حممو بن املثجو وابن بتـارين شيخس ورواه مس م أيلًا ع

 (.عن حممو بن وع ر عن شعبة ب  )أ، بج س اإلسجاد السابق روى

و اــم رواه مســ م أيلــًا عــن شــيخ  زهــري بــن  ــرع عــن شــيخ  عبــ

 عن شعبة ب . ،الرمحن بن م و،

  عـىل  ء ِمـ، ك  ـا تؤكـو وجُت (144) فاحلوي  ل  متابعال وشواهو

                                      
  عــن شــيخ  أو عمــن فــوق مــن هــي متــاركة راو  راويــًا يف روايــة  ــوي : ملترتا رررررة( 144)

صحا  آخر = ، متاهبًا ملا ُرو، عن : هو احلوي  الذ، ُيروى عن صحا و لشرتهد .املتايخ
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 .قريةة ن لوا عىل  كم سعو بن معاذ، هو أن بجي وا و

ــ   ــا يت ــرأ مث ــال أمحــو"فكي وحيكــم بمجت ــو الســ ولة عــىل  "برك

 ؟! احلوي  ب ن  شاذ

ا وإذا ، فام هـو إذن الـذ، ال يكـون كان هذا احلوي  الذ، معجا شاذ 

 شاذًا ؟

 أساتذت    ش نُ ، ش نُ فف بام ال يعرِ ، ف و هيرِ ية ر أن      معجو التاذ

ين  .من املسترشقن واملجرص 

    !! ( مجرتيل  ع   ْلديث اأنِ ) "ايكرت  أمحد"ي ض   ثْ

 ؟! (إعايلّ )ة أن  عيبذرر، ما وو  القوح يف احلوي  فام أد

 هــا، ووي ِ  ا و ــويثِ ااحلــوي ، قــويمِ  ع ــومإنــ  ال يووــو يف كتــب 

ُِ ا ومبسوطِ ا ِصم احلوي س ومتوس   (!إعايلّ ويقوح في  بع ة أن  ) ، ما يس

يف ع ـم مصـُ ر احلـوي  عـىل يـو صـجيعة  وويـو   ر  فت   نحن أمامف   

ن ِمــ هــا أنّ م ادُ  مجــ  ، وإضــافة  "بركــال أمحــو" املسترشــقن واملبرشــين

،  تــو ولــو كــان يف دّ رس هبــا ُيـــ والتــي الع ــ  القاد ــة يف احلــوي  

 ( ؟!!أن يكون احلوي  )إعالي ا ـالصحيحن 

وسـوء  ة ـم، عـىل  ـ رمح ـم اهلل تعـاىل ـ جـا السـابقنيـا خلسـارة ع امي

التـي تـم اكتتـاف ا أو حتلـريها ة القاد ة، هذه الع ة احلويثيّ معرفة  فوا م

                                                                                         
 .366 ص ،ع ا  اخلُيبحممو  .أصول احلوي ، د= يف ال  أ أو يف املعجو. 
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ــ  املسترشــقنيف مع ــم ام ــور "يف  وعمالي  ــيم صــجي"نيوي ــ  يق  عة،  ي

 ."بركال أمحو"املسترشقن املوعو 

  ؛ فام العيب يف أن  مووس  "إعالي ا"تب يقصو بكون احلوي  اوإذا كان الك

 !!هذا ؟

غوه  يُ  و  أو  " ـةجممس "أن تكـون  صـحيحة   عـىل روايـة   االعـرتاحس  سس
  ة ؟مووس 

، صـحيحة عويـوة ف جـا  روايـال    اً مووس اء ام إذا كان هذا احلوي  و

ه   إعالس متعودين ت ّص  عن صحابة  .، وتسبُسد إ ازس

األمـر ال  الكاتب يُعن يف صحير السجة بغري دلي ، وأنّ   أق  إنّ أمل

َبَع َه َلُُ َِِغْْيِ ُهاًقى يعوو أن يكون اتباعًا ل  وى ﴿
ِ  لتَّ ََّ َضلُّ ِم

َ
َوَمْ  أ

 َ ِ إََِّّ لَّللَّ َِنَ ِمَ  لَّللَّ ِ ال  .(145)﴾  ََّل َيْهِقي لظَْقْ َم لظََّّ

؛ ف ــو   لــ  بــوعوى أن العقــ  ي بــاه، وتكذيُبــه احلــوي س ا رد  وأّمــ ـــ3

 .ال ساد، فاهر البُالن ّن ادعاء ب

 ؟ي قريةة عىل  كم سعو بن معاذبج ن ولما الذ، ي باه العق  يف 

دعـا  صيب يوم معركة اخلجوق، وأن ألن سعوًا أُ  :سيقول لجا الكاتب

هذا معجـاه أن بجـي قريةـة دعـ  سـعوًا  ن بجي قريةة، وأنّ مِ لالنتقام  اهللس

 العقاع ! ع ي م ب شو حكمس يجتقم مج م، فيل

                                      
 .50: سورة القص ( 145)
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 .أمر  ال يقب   العق نةِره يف و نةر أساتذت  ومع  مي  وهذا يف

ل الكاتُب وأساتذُت   .ولكّن األمر أهوُن مما هُيو 

  بنس  ذل  أن سعوس 
 ، الـذين كـانوا    ـاء لبجـي كان مـن األو معاذ 

، وط بـوا مجـ  أن ملسو هيلع هللا ىلص، وقو قـاموا يتـ عون وـم عجـو رسـول اهلل قريةة

ـفع  م  بجي قيجقاع    ـاء اخلـ ر  ، كامحُي ِسن في م  ملسو هيلع هللا ىلص   الجبـي  ، فوكس

 . وا و من األو  هو سعو بن معاذيف بجي قريةة إىل احلكمِ  أمرس 

سعوًا  يف أنّ  ورواء   األو  و   اي م بجي قريةة أم    فحص  لوى

  ـ، طمعـًا مـج م يف أنـ  سيخ ا يف  كم  ع ـي م، ولـذا قب ـوا حتكيمـ 

سيسـت يب لروـاي م، اـم فوونيـوا ـ  أمام إحلا  م ع ي  وروـاي م لـ 

  ع ــي م بقتــ  الروــال، وســبي الذريــة، كِمــبعــو ذلــ  بموق ــ ، وُ  

 .وتقسيم األموال

 بجـي سـعو ويل أمـر احلكـم يف أ وًا مـن األو  غـريِ  ام لج رح أنّ 

 ، ماذا عسو أن يكون فاعاًل ؟قريةة

، ممـا فع ـ  سـعو بـن معـاذ أن  لن ي ع  أقـ    ـ بواهة ـإن العق  يرى 

 .وال غرابة يف هذا

ة فاملـة نـوا مع ـم وب ـوّ ، وكفـاهروا األ ـ اعس  فإن بجي قريةة قو

، وخُُوا مع م إلفجـاء املسـ من يف املويجـة عاتية وبارة ضو املس من

 ناقلن الع و الذ، كان بيج م وبن املس من. عن بكرة أبي م،

، ن ـو مـن وصـ  ا حمجة قاسية رهيبة ـ بسبب ذل  ـ وعا  املس مون
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ْم َوإِْذ الكريم: ﴿ القرآن  يف ُِ ْساَعَل ِماْن
َ
ْم َومِْ  أ ُِ اُءوُكْم مِْ  فَْ قِ َِ إِْذ 

َْلََغِت  َِْداُر َو
َ
َر َوَتَُّنُّا ََّ ِِا زَلَغِت لْْل ِِ ََناا

ْ
ُن نَاا لظُْقلُ ُب لْل ِ لظَُّّ  .اَّللَّ

ْؤِمُن ََّ َوُزلِْزلُ ل زِلْزَلًَّل َشِقيًقل َُ
ْ ََ لْبُتِِلَ لل ِ  .(146)﴾ ُهَنال

ن مس م سواء أكان من امل اورين أم من األنصار إال وعـا  وما مِ 

هـا عـىل ، وتةاهرس امل لِ لة، وش و خيانة بجي قريةـة عةاملرو   ت   املحجةس 

سـواء بالجسـبة لسـعو بـن معـاذ مر  رع اهلل ورسـول  واملـؤمجن، فـاأل

 .وغريه

ال  يــ  أن تجــ ل قريةــة عــىل  والكاتــب يــذهب أيلــًا إىل أن العقــ 

 يرقـو ولقلـية اإلسـالم كـان ال ملسو هيلع هللا ىلصألن )والءه ل رسول  ؛ كم سعو

 . (147)( إلي  ش 

ن  ِمنس املس من ليس كذل  ؟!ال ِمن أع بوهذا   ع ب، فمس

ـ  مة ال شـ  في ـا، نبي ملويج م و ـ م عيعِ  ـ والء املس من إنّ  ، ُمسس

، ال يتـذ عـن هـذا إال متـكو  يف ديجـ ، ومجذ ف ر الوعوة اإلسالمية

مـن امل ـاورين ه و بن معـاذ وغـريُ ، فسعم يف عقيوت  مث  املجافقنومت س 

 .والؤهم هلل و وه، وعي  الصحابة يف هذا سواءواألنصار 

م اهلل تعاىل ك  هو ُ    ب ن ما  كم ب  سعو  خهس أس قو  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ام إنّ 

مــن فــوق ســب  ســاموال، وع يــ  فــإن ســعوًا مل يكــن إال ســببًا أو أداة 

                                      
 .11 - 10سورة األ  اع: ( 146)

 .144 ص ،حممو والي ود( 147)
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وـ اًء  ،قّوره اهلل عىل أولني  اخلونة املحاربن هلل ورسول  إلف ار  كم  

ىل يويــ  مــا  كــم بــ  ، وألوــرى اهلل عــ، ولــو مل يكــن جلــاء غــريهوفاقــاً 

 .سبحان  وقّوره

خيتــار بجــو قريةــة ســعوًا  وملــاذا  ــ م الكاتــب بــ ن العقــ  يــ بو أن

اًم؟ كس   س

ه  هجا  ما يمج  من أن يكونوا قـو تصـوروا أن سـعوًا لـن ُيسـِقد 

هذا سيكون  ، وأنّ ومواالة ا   من اعتباره ما بيج م وبن األو  من  ِ 

 ؟يف أمر احلكم ع ي م ل  أار إ ا   

 .اق  أن  ال يووو ما يمج  مما سبقوالو

بعو أن  عىل  كم سعو    وا الج ولس م قبِ   ر أهن ابنُ  وقو أفاد اإلمامُ 

وس لوه: ه  يج لون عىل  كم حممـو ، ستتاروا أبا لبابة بنس عبو املجذرا

، ف ام أفادهم ب ن  كم أن  الذبر، يعجي أم ال؟ ف شار وم بيوه إىل   ق 

؛ رأوا أن يج لوا عـىل  كـم سـعو بـن سيكون في  قت  م ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 .   (148) معاذ 

 بين قريظة ومب أ القصاص العادلجزاء  سابعا:

ــ "بركــال أمحــو"ويواصــ   كــذيب احلــوي  لت   املســتميتةس حماوالتِ

فيـذهب إىل أن احلكـم عـىل بجـي قريةـة بقتـ   بوعوى فال تـ  ل عقـ ؛

 ـ ومسـ م عىل نحو ما واء يف  ـوي  البخـارّ،  ـالروال وسبي الجساء 

                                      
 .بترصف 478 - 7/477فتر البار، ( 148)
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مـن العـول م  مبوأ القصاص العادل، ألن  لـيس  ـيف زعم   ـ يتعارح

 .احلكم عىل نحو ما واء يف الروايةأن يكون 

 وكيا ذل ؟

إن القيـادة املسـؤولة لقبي ـة تتكـون ): "بركال أمحو" عاملخرتِ ِيقول 

بعـض أعلـاي ا قـو ، السيام  ن يكـون و ( ر900) ( إىل600من )

، ال يمكـن أن ت يـو قت وا يف امليوان، وتكون فنية مج م وقعـ  يف األ 

ىل نحـو مـا ذكرنـا ، عـادية عن ستة عرش أو سبعة عرشـ الع يف األ وال

 كيـو ، وكان الذ، اختذ قرار مؤازرة األ ـ اع وبالتيف العرح السابق

 ـا ك    ، وما كان يمكن أن تؤخـذ القبي ـةُ هم زعامء بجي قريةة وكباُرهم

ن ســ  م ت مــًا بمبــوأ القصــاص  ملسو هيلع هللا ىلص، وكــان الرســول ب ريــرة زعامي ــا

َِ لكريم والذ، يق  ب ن ﴿العادل الوارد يف القرآن ا ََ ِِاانلَّْع لنلَّْعا
حم  ات اق بـن  وكان هذا املبوأ كام أوضحجا من قب  ،﴾وَلظَْلْنَ ِِاظَْلْنِ 

إال  ب كاسـب  ال يكِسـ"ر يف الصحي ة عبارة كِ ، وقو ذُ املس من والي ود

 .(149)( وهي عبارة رصحية "عىل ن س 

 ، ب  التاذ ؟!أرأي  هذا املجُق الع يب

ـوإن   بعقوبـة زعـامء  يريو أن يقول: إن العول كـان يقت ـ أن ُيكت س

، ر مـؤازرة األ ـ اع يف غـ وة اخلجـوق، الـذين اختـذوا قـرابجي قريةـة

هم عـن سـتة عرشـ أو ال يمكن أن ي يو عود ـ يف رأي  ـوهؤالء ال عامء 

                                      
 .157 ص ،حممو والي ود( 149)
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يف بجـي قريةـة ، لذا مـا كـان  ـب أن تت ـاوز العقوبـة سبعة عرش فرداً 

، وهم فقـد الـذين يتحم ـون املسـنيوليةألهنـم و ـ قادة؛دايرة هؤالء ال

ــ ــوأّم ــة ، وشــكّ ن ن ــذواا مس ضــو اإلســالم واملســ من يف  وا رأ   رب

املســ من ، وكانــ  كــ  قــواهم الج ســية واملاديــة معبــ ة إلفجــاء املويجــة

الكاتــب مــا كــان  ــب أن  ، هــؤالء يف نةــروإبــاد م عــن بكــرة أبــي م

 .يمسس م ُرّ 

  ، وشــمِ ل أن العقــاع جتــاوز دايــرة الــ عامءكــروبــام أن الروايــة ذ

 ، ألهنا تلمج  ما خيالا العق .اجلمي  قادة ووجودًا، في ب ردها

وهــي  ـ وأابتجــا أن الروايــة صــحيحة ـ نحــن املســ من ـولــو ونيجــا 

، ف سـان  ـال قو وق  عىل نحو ما ذكرل الرواية احلكم وأنّ  ـ، كذل 

ــ بركــال أمحــو وم  ــومُ  ذن فجبــيكم مل ي تــ م بمبــوأ : إ  يقــول لجــاكالِم

 .ـ ملسو هيلع هللا ىلص اشاه  ـ القصاص العادل

ُّ امل أرأي  إىل  ه هذا العمي ، والسمّ ركر اخلبي  الذ، يكتجا ما س

 الذ، يقُر من كالم  ؟!

ــ ــ توســي  دايــرةِ  ن قــال إنّ مس ن ســوى القــادة  ء العقــاع لتُــول مس

 ، و ايف العول؟خيالا العق 

 لي ام الكاتب؟يتحاكم إيقصوَها وعول  عق ، وأّ،  وأّ، 

الــذ،  ، ذلــ  العقــُ  املسترشــقن وعمالي ــم الةــن أنــ  عقــ  أغ ــُب 

ووقـ  فريسـة  وأف ـم بـام مـأله مـن شـب ال، ،انُ  ل في  أنـوار البصـرية
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 .قو والتعصب واووىق يف مستجقعال احل، وغرِ ع غري الع مّي التح ّ 

غري األوربيـن عـىل أهنـم  عجرصية، فجةر إىل ذل  العق  الذ، امتأل

يف زعـم  ـعقول راقية، ف جا   ، أما األوربيون فذووعقول مجحُة وذو

العقــ  الســامي )املــجحد(، والعقــ  اآلر،  ـاملسترشــقن ن ــر  ِمــن 

 .(150)، واألوربين إىل الثاينإىل األول ( ونسبوا العرعس لراقي)ا

 .تحاكم إلي  الكاتبهذا هو العق  الذ، ي

قريةة يتعارح مع ، فال أفج   وأما العول الذ، ي عم أن عقاع بجي

، الذ، ع وناه داياًم يكيـ  بمكيـالن، مـن الص يوينّ  األور ّ  العولس  إال

نَُّهْم قَاالُ ل : ﴿اهلل تعاىل عج م يف قول  سبحان  مجُ ق ما  كاه
َ
ََ ِِان َذلِا

                                      
هناك ما يعرف بنظرية "خصائص العقلية السامية" التي شاات  ياي القار   (150)

رراً ااا يريااًرا  لظ اا ر بعاا  ا را  التاسااع ت اار رالقاار  الع ااريا  رر اا را ل ااا 

اا ل العقليااة ا ررربيااة  رسااراق  بقماا ها  رقالاا  بت اا   العقاا   رالمااهاها التااي م ا

الغربي الخّلا  المر ع تلى العق  ال رقي الساذج الرسيط! ررمز العق  ال رقي ها  

رمااا هشاا ر مررا ااي هااهة النظريااة  العقاا  السااامي  ي اا  لااهلذ تقاا  ساااذج بساايط 

   ر "يراف ي بين ernest renan" "1823"- "1892 رنسي "رينا ال يلس ف ال

1882 -"graf arthur gobineau" "1816  رهاا  مااا القااائليا بتمااايز  

ربسيادة العقلية ا رية تلاى ساائر   العنصريال الر رية ربت    بعض ا تلى بع 

 "housten stewart chamberlainالعقلياال  ر "ه ساتا ساتي رال شاامررلا

  صاحا يتاب "هسس القر  التاسع ت ر" 1855" – 1927

ااهل "الناييااة" نظريت ااا يااي ي اا   العاار  ا ر  تلااى سااائر  رمااا هااهة الماا ارد ه"خ"

هتاارا  الر اار  ري اا   ال اانس "ال رماااني" خاصااة مااا العاار  ا ر  تلااى سااائر 

جواد علي   .د, المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم)ا  ناس را ترا  الر رية  

  (م2001هـ 1422ط الرابعة , دار الساق , 1/257
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مَِّن َسبِمل   مِّ
ُ
ُِ لْْل ََ َعلَْمَنا   .(151)﴾ ظَيْ

ق في ـا مبـوأ القصـاص ارخيية حتق  وهال ذكر لجا الكاتب املتعامل سابقة ت

 إلي  ؟ م الروايةس الذ، حياكِ  العادل

 إن هذا ما سمعجا ب  يف األولن !

كــال ، وعــ م عــىل إباد ــا والج  هــ  إذا اوتــاح وــيش وــرار مويجــةً 

اًم عىل إيقاع ن عووهم الذ، كان مصم  ، ف مكن اهلل أه  املويجة مِ ب ه  ا

، فقـاموا بقتـ  يف قبلـت م ملعتـو،ا ، ووقـ  العـوو  اخلراع والرش هبـم

ُ  األعواء املغريين، قيادة ووجوداً  ـذين، ف رتى أهنـم هبـذا ، أفسـُن ومج  

ــان  ــب أن  ــادل، وأهنــم ك ــوأ القصــاص الع ــو خــال وا مب ــون ق يكون

ـيادة اجليش املغري ويعاقبوها فقـدسكوا بقم  يُ  ن سـوى القيـادة ، وأمـا مس

  م دون أذى ؟!وا سبي س خ   فيُ 

ُس  واوذيان ـ إذن  ـواهلل هذا  إنّ   !!وو اخلس

عىل ب و  ـ حتقيقًا ألطامع م التوسعية  ـ اليوم وه  إذا أغار الص ايجة

من بـالد املسـ من واسـتبا وا  رما ـا، فـ مكن اهلل املسـ من مـج م، 

أيكون عىل املس من يف هـذه احلـال أن يبحثـوا عـن القيـادة ويعاقبوهـا 

 ن ؟!!وا سبي  الباق ّ ، ام خُي فقد

ـو لـذين هـم بمعاقبـة زعـامء بجـي قريةـة ا ام ملاذا كان  ب أن ُيكت س

 ؟ـ بحسب زعم الكاتب ـ ، وتر  الباقنستة عرش أو سبعة عرش فقد

                                      
 .75سورة آل عمران: ( 151)
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 ؟ين عىل  رع املس منه  كان باقي القبي ة جمهس 

وًا ، ويـأهنـم عيعـًا كـانوا ق بـًا وا ـواً  الواق  ، ب  إنّ إن هذا مل يثب 

 .يف ذل  سواء واملتبوعُ  ، التاب ُ هلل ورسول وا وة عىل  رع ا

فرعـون كـان هـو  ، مـ  أنّ هووجـودس  أليس اهلل قـو أه ـ  فرعـونس  ام

ومـن   هـو  ، وهو الذ، قاد مح ة اضُ اد موسو وتص يتِ واملت ل   القايوس 

 .ه مع ، وم  هذا أغرق  اهلل وأغرق وجودس آمن مع  باهلل رع العاملن

ِل الرّبــاين  يف ميــ اـــ  "فرعــون" إّن وجــود  ـ مل يكونــوا ســوىن العــو 

م ع ـي م رع  العـاملن بـ هنم رشكـاُء ، جمرمن فاملن مث س سّيِوهم كس فحس

 يف اإلورام والعصيان. "فرعون"ل ُاغية 

ا َانُ ل َخاِطئِنَ ﴿قال تعاىل:  ََ ُه َُ ُن  ُِ   .(152)﴾إََِّّ فِْرَعْ ََّ َوَهاَماََّ َو

مثــ س الــذ،  ــ   بالُاغيــِة الــذ،  وأذاق ـم اهلل ِمــن العقــاع الرّبــاين  

ومل يتـ   وـم أهّنـم ، كانوا ي مترون ب مره، فيقت ون ويبغـون يف األرح

ذون األوامر  .فقد يج  

ُِ لْْلَمِّ فَاْنَُّْر َنْمَف َاََّ ﴿قال تعـاىل:  ُُ َفَنَبْانَاُهْم  َُ ُن  ُِ َخْانَاُُ َو
َ
فَأ
َِنَ  ِ ال    .(153) ﴾ََعقَِبُة لظََّّ

﴿ ِ اٍَّ ُمبِااٍن َوِِف ُماا َ  إ ََ ْرَساالَْناُُ إَِ  فِْرَعااْ ََّ بُِساالْ
َ
َفَتااَ  َّ  *ْذ أ

ْو ََمُْن َّ  
َ
ُِ لْْلَامِّ  *ُِِرْننِِ  َوقَاَ  َساِحر  أ ُُ َفَنَباْانَاُهْم  َُ ُنا  ُِ َخْانَاُُ َو

َ
فَأ

                                      
 .8القص : سورة ( 152)

 .40القص : سورة ( 153)
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   .(154) ﴾َوُهَ  ُملِمم  

متجافيـًا  ف   كان  كم اهلل تعاىل عىل فرعون ووجوده معـ  بـالغرق 

 ؟ ، يف رأ، املسترشقن وعمالي مأ القصاص العادلم  مبو

 .(155)  اشا هلل ورسول  أن ية م

ت ـة مـن بجـي قريةـة مل خيـالا وهكذا نرى أن احلكم بقت  عي  املقا

ملـن  ـارع اهلل  الوفاقس  ب  كان اجل اءس ؛ العول قيو أنم ة ، ومل  اِف العق 

كجـا فـاعال يف البغـي ر أعـواء اهلل إ ارًا وإعالنـاً، وكـان رورسول ، وفـاهس 

 .والعووان

ل عقــ ،  أن ادعـاء معارضــة الروايــة املتع قـة بــالتحكيمتبــّن  وهـا قــو

، حيـاول صـا ب ا أن ي ـتمس نةر مريبـةال يعوو أن يكون وو ة  ادعاء  

 .ب   ويثًا صحيحاً  أ،  ء لريد

                                      
 .40 - 38: ذاريالالسورة ( 154)

ــع ب  (155) ِيــ ، ورقصــوا عــىل أّنـــال  "فرعــون"بــ  إّن شس غ  ومؤيويــ  الــذين صــّ قوا لباط ــ  وبس

م ِمــن ُعــذر  عــىل ت ييــوهم ل ُاغيــِة وهــو يقتــ  املة ـومن، وغجّــوا عــىل آهــال امل ــرو ن؛ مل يكــن وــ

 ويتكه ويبغي ال ساد يف األرح، ف صبحوا رشكاء ل  يف املصري مث ام باتوا رشكاء يف اجُلرم.

ــاىل:  ــال تع ْ  ق ررن هم
نَرررت مت َتَ م  َي و َاَلررَّمَّ ََتررفم َنرت  ن 

رر ت رررت َارتتت مإ ْ  َكرررتنم   َق   مرر ِم َاَأَطرررتعم إلم  تكَّ َمرر ررَتَف َّ َق   ﴿َارتت 

يَن﴾اَ  رريت خت رت َوَمررَثالإ لت   ْ  َتررَلفإ نَرررتهم ررَي و َاَجَ ل 
َ ت ْ  َأمج  نَرررتهم َيق  (، وقــال 56 - 54)ســورة ال خــرف:  َأغ 

نَرسبحان :  َيق  ْ  َوَأغ  ت نم مت ْ  اترذم نَررتهم َلو  ْ  َاَأه  تر  َ مم
َيررت ت ام   اَت ْ  َكرذَّ هت

ن  َقرب لت
يَن مت َن َو لَّذت َع   ي 

رت ََل ﴿َكَدأ  ت َلت ات

َع    ي 
و  (، وقـال عـ  ووـ : 54)سـورة األن ـال: َن َوكم ٌّ َكرتنم   َظررتملتتَي﴾ ات  َمررت َمَوريم

﴿َاَ َقررتإلم  مم َتريمَئرت ت

ررتَعةم أَ  ر  م  لسَّ َ  َت م ريارت َوَير  
وا  َوَعشت ردم َيضم َن َعَلي َهرت غم َم  ل َ َذ  ت و  لنَّرت م يم   َن تم  َع   ي 

لت ات لمر   ََل َوَحرتَق اَت خت  ً

َن أَ  َع   ي 
﴾ ات  (.46 - 45)سورة غافر: َادَّ  ل َ َذ  ت
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 ــة، وأســانيوها روايــال احلــوي  بُرق ــا املخت    كــ   ِمــوهــ  جُت 

املسـ من  ، ويةـ  ماليـنعىل أمر يتعارح م  العقـ املتجوعة القوية، 

أن يــ   كاتــب بحــ   ، وال ي ت تــون إلي ــا، إىليقرأوهنــا قرونــًا عويــوة

 ـزعمـوا  ـ، ودون مسـاعوة مـن أ ـو بم رده وعبقريت  "حممو والي ود"

 ليكتا هذا املحال عقاًل ؟!

 تطاول وبذاءة على علماء املسلمني

فال ـة هـذا  أن يت ـرأ ويقـول: إنّ  "بركال أمحو"ن ونحن نتوق  مِ 

ألهنـم  ؛الرواة املسـ من طي ـة ت ـ  القـروني عىل خ ِ األمر ل عق  قو 

 .ح ي  العقالين ل روايال واأل وا والت ،عىل  أ ق ي  من ال  م

حلسـاع  ر  أن  مسـت وس  ، وقو نسل  ال يقول ذل ، وهو املغرورا وم

ملســـ من ء ا، وتُـــاول عـــىل ع ـــامأعـــواء اإلســـالم، كـــي يجـــال مجـــ 

، وذل  يف سياق اعرتاض  عـىل الروايـة التـي تـذكر مـا دار ومؤرخي م

، إذ وم ملسو هيلع هللا ىلص ، أاجاء  صار الجبّي  بجي قريةة وكعب بن أسو الي ودّ، بن

 :رواية وما تلمجت  من  وار قايالً عقب عىل هذه ال

ا ررن تررطحية  لطيي ررة  لترري وهــذه اإلوابــة إن كتــ   عــن  ء )

َم  ج مرررتي رررتلت  ، ممــا أاــار شــكوى لمي مسرررتئ   ليه ًيررة عرررتًة ملسرر علررَّم

رون ةِ ـيُ  وم ن، القرآنِ  احلويِ   يعِ إن وامِ ": الذ، يقول "مارو يو "

 .(156)( "و الً ذريعاً فيام يتع ق بالوور الذ، لعب  الي ود

                                      
 .138حممو والي ود، ص ( 156)
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امء املسـ من مــن املسترشــق هــذه البــذاءة والتُـاول عــىل ع ــ فـانةر إىل

 !سُحية واجل  هنم بال،  ي  يت امالبنييس ، وت ميذهاخلبي 

 أنّ  ـ إىلال حـش ذلـ  يف ووـ   ـنتـري  إن واوب الع م يقتليجا أن  

كـانوا مـا  ـ عىل اختالف ختصصا م ـالتاريخ يت و ب ن ع امء املس من 

مـا أنت تـ  قـرايح م  إال نوابغ وقماًم يف الع م، وأفـذاذًا يف ال  ـم، وإنّ 

ــة يفمــن ع ــوم ــة ع مي ــ  مــن مج  ي ــ، لس حــوا مب ، ومــا اتســموا ب ل وُ تس

 .ح عىل سمو ت كريهم وعميق أف ام مبوضو

، دوا بـ  بـن ع ـامء الـونياالذ، ت ـرّ  "مصُ ر احلوي " أليس ع مُ 

 ؟خبار وروا ا مما يت و بعبقريت موالذ، طبقوا قواعوه يف نقو األ

 قواعـوه يف جمـال اسـتجباط الـذ، طبقـوا "أصول ال قـ "وكذا ع م 

ــام الرشــعية ــ األ ك ــة م ــا الت صــي يةالعم ي ــم  يتــ و أ ،ن أدلت  ــذا الع  ه

 ، أم بسُحية عقووم ؟!بك اء م العق ية

مـن ، ب مـة "بركال أمحـو"وعمي    "مرو يو " لجا الي ودّ،  لي ِل 

ثـ  مِ  ا إىلع امؤهـم ّكروهـا و  ّص وس ، تس  اره وأاألمم يف غابر ال مان 

 .هي ال من، وهي ال   هذين العِ 

ــة ا ــة واألملعي ــامء املســ ومــ  هــذه الج اب ــ  هبــا الع  ــي يتمت ، مونلت

 دّ ، ويرُ اجل  ، وعمي   امل وور بالسُحيةب "مرو يو "يت م م األفا  

، اغــرتارًا مجــ  ن عــىل صــحت  وقُعيــة ابوتــ  وداللتــ مــا أعــ  املســ مو

 بعق  ، وا امًا لعقووم !!
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 دعوة مغرضة باطلة

، أو التتـــكي  يف صـــحت ا بـــ عم إن تكـــذيب الســـجة الصـــحيحة

، اخرتع ـا ةفاسـووذريعـة مـاكرة  خبيثـة ليس إال  ي ـة ا ل عق ، مجاقلت

 ، و"حممــود أ  ريــة"مثــ   أعــواء اإلســالم، وتــابع م في ــا عمالؤهــم

 ن خالل هذه امل اعم املغرضـة إىلذوا مِ  ُ ج  ام ليس ، وأراهِب "بركال أمحو"

 .ن ام هيومون رشاي  اإلسالم، ومِ الُعن يف السجة ك  ا

 ، وكتـُب التـيخان ات ـق ع يـ ، بالسـرية يتصـ   ويثاً ست وفون ي إهنم

ي  لتكـذيب  ـو يعمـوون بعوهام مون  بالكذع، صوي السجة والسري،

ـتُ ، وبعـوه آخر يتص  باأل كام والترشـيعال   املُـاعن إىل  ـوي  وو 

ـام يف هناية املُـاف تُ  ،هكذاخيت  بالعقايو ... و ل ُعـن يف  محـالل  وو 

  ا م  العق !ا بوعوى تعارِض هذ ك   و، آيال من القرآن الكريم

بح ــة أهنــا غــري مقبولــة  الصــحيحةس  وهكــذا نــرى أن رفلــ  الســجةس 

 .ذريعة ووم أصول الوين واوابت  عقال؛ ما هو إال

عىل املسترشـقن  ـ رمح  اهللي ـ "مصُ و السباعي  "الوكتور  دّ وقو رس 

يحة عـىل العقـ  عرح السجة الصـح الوعوة إىل أنّ  أاب وعمالي م، و

 .(157) ب  ع ي م دّ ، ونحن نذكر هجا ما رس ة باط ة ومغرضةدعو

 "العقـ "أن  كايـة عـرح احلـوي  عـىل  "السباعي  "الوكتور ر كس ذس 
 ض كــ   ، فــرفس ى هبــا بعــض املعت لــة وطبق ــا فعــالً ، نــاد كايــة قويمــة

                                      
 ، باختصار وترصف.41 - 33 ص ،السجة ومكانت ا يف الترشي  اإلسالمي( 157)
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 ." عق ُ " وي  ال يرتلي  
 .مونادى هبا املسترشقون  ويثًا، وتابع م في ا تالمذُ  

عجـو  ـ، ولكج ـا "املثق ـن"مـن  وة تبـوو مقبولـة لـوى كثـريوهذه الوع

، بـ  ال تجـتج إال يف ع ـوم الرشـيعة جتج شينيًاوال تُ  ،اتعجي شينيً ال  ـالتوقيق 

 .األ ادي  ورفل ا ال وض يف قبول

 ؟ وما موى االت اق ع ي ؟العق  الذ، يريوه هؤالء، وما  ودوه ما

، ف ـذا أمـر بـوهيال األمـورن العق  مـا يقب ـ  ِمـ لنين كانوا يريوون من

 ي  عالمـال  ن ع ـامء احلـو، فقو وض  أيمة الجقو ِمـالسجةتاريخ  واق  يف

، يكـون متجـ  فال ـًا لبوايـ  العقـولأن ) :ملعرفة احلوي  املوضوع، مج ـا

 . (ن أو التاريخ أو الُب أو غري ذل ين الو  ول مقُوع ب  مِ 

 .ع ي ا بالوض ن األ ادي  و كموا آالفًا مِ  وا   س وعىل هذا نس 

اسـتغراع  فـإنّ ، ريـوون غـري هـذا ممـا يسـتغرب  العقـ ولنين كانوا ي

 أم   ا هو  شينيً العق
 يتب  الثقافة والبينية وغري ذل  ممـا ال يلـبُ  ،سبّي ر نِ

عجــو  وكثــريًا مــا يكــون اليشــء مســتغرباً  ،وال حيــوده مقيــا  ،ضــابد

ــاً إنســان ــان آخــر ، طبيعي ــو إنس ــان و ،عج ــو ك ــووّ، ق  ءيف الصــحرا الب

، ويعـّوه كذبـة مـن يف املـون "الراديو"يستغرع ما يقولون  عن املذياع 

 "التـيُان"ام سـم  الراديـو ألول مـرة فـن أن ف  ،رضينأكاذيب احل

 .في  ، كام يةن الُ   أن الذ، يتك م إنسان ااو  هو الذ، يتك م في 

لـيس في ـا مـا  ـتعـاىل  رمح م اهلليـ ــ واأل ادي  التي صحح ا ع امؤنـا
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فإذا واءل عـن طريـق اابـ  ي يـو القُـ  في ـب ، أو حيي  العق   يرفل 

ن شــ ن ف ــيس ِمــ، طريــق ي يــو غ بــة الةــن وإن وــاءل عــن ،اعتقادهــا

 .املس م أن يبادر إىل تكذيب ا

   املس لة من نا ية أخرى: ولججةر إىل

 :  كيم العق  يف األ ادي  هو الصواع، فجحن نس للج رح أن حت

 ؟ هومك  أن حُت  نوهذا الذ، تريو عق  أ،  

ـجقض قـول  ن مت خر مج م إال وهو، وما مِ أعق  ال الس ة؟ إهنم فت  ون ي

 .ن سبق مس 

ـج م ــ أعق  األدباء؟ إن  ليس من ش هنم، فإن عجايت م بـالجوادر  ـ ع ـا اهلل ع

 .واحلكايال

 ؟  ، أم اوجوسة، أم الرياضيال؟ ما وم ووذاأعق  ع امء الُب

حية ، ب  إنكم تت مـوهنم بالغبـاوةيع بكم ان؟ إن  ملأعق  املحو    والسُـ

 ؟والبساطة

كعق يـة  ـيف رأيكـم  ــ ، وعق يـت م؟ إهنم مـذاهب متعـودةأعق  ال ق اء

 . اناملحو  

نكــم بووــود اهلل و ــ  مــجكم ون أن إيامأعقــ  امل حــوين؟ إهنــم يــر

 . وخرافة

 :وا نرى طواي  مأعق  املؤمجن بووود اهلل؟ تعالس 

 !!أن اهلل حي  يف إنسان فيصبر إوارى ن ي: مس مج م إنّ 
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 !!، فيكون إواً  تتقم  يف وسووح اهللن يرى أن رُ : مس ومج م

 !!اهلل وف وقات  يف و وة متكام ة ن يرى أنمس  :ومج م

 !! ذو االاة أقانيم يف ذال وا وةن يرى أن اهلل: مس ومج م

ــ ووــ  إلي ــا تس ن يــرى البقــر وال ــ ر والقــرد  ــب أن يُ ومــج م: مس

 !!لعبادةبا

ــتقولون ــن س ــ  وا ــو يف دي ــؤمجن بإل ــ  امل ــيم عق ــو حتك ــا نري : إنج

 اإلسالم.

 ؟ن مذاهب م ترضونفجحن نس لكم: عق  أ، مذهب مِ 

 .التيعة، وال املعت لة ريضأعق  أه  السجة واجلامعة؟ هذا ال يُ 

 .أه  السجة، وال اخلوار  ريضأم عق  التيعة؟ هذا ال يُ 

 ! ع ور طوايا املس من يضرإن  ال يُ  ؟أم عق  املعت لة

 ؟!عق  ترتلون ف ،  

ومـؤرخي م  أيمـة احلـوي  وفق ـاء املسـ من نّ إ :ى القـولصارس وقُ 

وا عقـووم عجـو تصـحير األ اديـ ، وإنـام أوق وهـا  غُ مل يُ  وم نهيم

عجو احلو الذ،  ب أن تقـا عجـوه بحكـم الرشـع، وبحكـم العقـالء 

 .بعقووم "املغرورين"غري 

 أا بين أمية يانوا يشجعوا وض  األحادي       ثامنا: ادعاء

د الكاتب شب ال املسترشقن وتتـكيك م يف السـجة املُ ـرة، رد  ويُ 

مـن  ـ، ويرو  ـ الكالم عىل عواهج مث  م  ـفي قي الت م و افًا ويرس  
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مس  دلي  غري  بجي أمية ش عوا عىل وض  األ ادي . أنس واّدعاءس  ـ زع 

 لترري   ألحرتًيررثم ببحثجــا هــذا أيلــاً  وال يتصــ ) يقــول بركــال أمحــو:

 .(158)( تأثي اني أمية أو اني  ل برتس حتت  تضت تو ن قد وم    أنتمَ يم 

ومســ م بتــ ن تعيــن  روايــة البخــارّ،  يف ســياق إرصاره عــىل ردّ و

، والتـي فجـونا طعجـ  في ـا يف قلـية بجـي قريةـة امكس  س  "سعو بن معاذ"

 :سابقًا، يقول

أَهية ربـام كـان  صغرية ذالس   اداةً  أنّ  ولجا أن نخ   مما تقوم إىل)

رلسعو بن معاذ إصب  في ا بصود التعام  م  بجي قريةة ،  مت فم قد ضم

ن مؤيرد  انري أميرة تضفيَّمإ عظيَّمإ ع  يد وبمـرور   جرتم ي  ْلديث مت

، تـ ن التحكـيم مسـ لة عويمـة األَهيـة،  ن أصبر اخلـالف بالوق 

  أيلـًا عـىل األسـباع التـي ولـالجسـيان ذي نةرًا لثورة بجي العبا  وـرّ 

 .(159)استغالل هذه احلاداة الصغرية كسابقة ذال ش ن(   ول إىل

 ق أن  سـبس ـ هـو مـن شـب ال املسترشـقن، وكـام أرشل  ـوهذا ال عم 

العقيـوة والرشـيعة يف "يف كتاب   "وولو زهير" املسترشق الي ودّ، ب   رواهس 

ــو ردّ  ،"اإلســالم ــوكتور  وق ــ  ال ود ــض  ،"مصــُ و الســباعّي "ع ي

 .(160)أباطي   هبذا اخلصوص 

                                      
 .42 ص ،حممو والي ود( 158)

 .159، ص السابق( 159)

 .، ال ص  الساد  بتامم : السجة ومكانت ا يف الترشي  اإلسالميراوس ي( 160)
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ـــة عـــاء أنّ ادّ  نّ أالواقـــ  و وضـــ   كـــانوا يتـــ عون عـــىل بجـــي أمي

فـام روى  ؛اتـب وأمثالـ ووود ل  إال يف خيال الك دعاء ال، ا ادي األ

وا عـىل أعـانو  ادي األ قو ش عوا عىل وض  ناألموي لجا التاريخ أنّ 

أل اديـ  التـي أيـن ت ـ  ا  ، ونحـن نسـ لملسو هيلع هللا ىلصالكذع عىل رسول اهلل 

 ؟مويونوضع ا األ

ومل يعـووه مقبـوال إال إذا ده، اسجإب وا  ويثًا إالوُ املس من مل ير   ع امء إنّ 

بول، وإال كان مردوًدا،   وهـا هـي أسـانيو األ اديـ توافرل ل  رشوط القس

أُلوف ـا ن  ـوي  وا ـو ِمـ يس في ـاالصحيحة حم وفة يف كتب السجة، ولـ

وـم اّم عُ والِ ـم وأو أ ـو  ،و ي يـو أو الوليـويف سجوه عبو امل ـ  أ اللخمة

وأمثاوم، ف ين ضـاع ذلـ  يف زوايـا  القنّ،  بن عبو اهلل وخالو، كاحل ا 

وا لــعيمل أو العباســيون  ونالتــاريخ لــو كــان لــ  ووــود؟ وإذا كــان األمويــ

 .(161) ؟ ، فام الولي  عىل ذل وش عوه إىل الوض  وادع وإنام ،األ ادي 

 ـلـيس وـا يف الـونيا مثيـ   ـمن بذلوا و ودًا فايقة ام إن ع امء املس 

عىل اختالف دوافع م  ـيف سبي  تجقية السجة مما أدخ   في ا الوضاعون 

وقاموا ب عامل و ي ة يف مقاومة  ركة الوضـ  يف احلـوي  الرشـيا،  ـ

اليــم،  هم يف اهلل لومــةُ دون أن ت خــذ أ ــوس  ،صــارم وفــق مــج ج ع مــي  

 ، وهـذا ك ـ  يعرفـ  أ،  ر ن ا ـًا مجقُـ  الجةـريو ققوا يف هـذا امللـام

، ويتـ و لـ  مـا خ  ـوه مـن امجصا مُ   عىل تاريخ السـجة وع وم ـ

                                      
 .بترصف 203 ، صالسابق( 161)
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، وهـذا ، يف جمال السجة الجبوية وع وم ـاترا  ع مي مرتامي األطراف

لــ  اهلل الــذ، هــوى ووفــق، وهيــ  األســباع حل ــأ ديجــ  ك ــ  مــن ف

 .احلجيا

وتالمذ م عىل نبي مـن األنبيـاء نتحوى أن يولجا املسترشقون  إنجاو

يانة ، وصـأ اديثـ ح ـأ قـام أتباعـ  ب، زمان مـن أزمجـة التـاريخ يف أّ، 

تعاليمــ  وتووي اتــ ، وســ روا عــىل العجايــة هبــا، ووقايت ــا ِمــن العبــ  

 .ملسو هيلع هللا ىلصما فع  املس مون م  سجة نبي م  عرش معتار، بوالتحريا

 رجاح  اآلخرين باألرِمن زجاج ال َيه ِمن بيُتَم

ولـن  ــ م عـىل مـا حتـويجاهم بتـ ن املسترشقون وتالمـذُ  جا و يول  و ت

ــوًا ذلــ   يمكــج م ــارة : كــان أوىل بكــم أن تســكتوا ـ نقــول وــمأب عــن إا

ـتجُحـوا يف الصـخر ، وأن الالتب ال  ول القرآن والسجة   ن بيُتـ، ألن مس

   ار.اآلخرين باأل رميس ن زوا  ال يجبغي أن يس مِ 

هيوداً كـانوا أم  ـملجسوبون إلي  من املسترشقن ، واه  يع م أدعياء الع م

ن كتـب ي عموهنـا ما ب يوهيم ِمـ ، قيمةس ومن يوورون يف ف ك م ـ نصارى

 ؟ابو ا أو صحت ا سجًوا ومتجًا ن  ي ، مِ مقوسة

موصومة بـال يا  ـسواء العىل  ـإن أس ار الع و القويم والع و اجلويو 

ــي، وهــواالنتحــال ــة مــن األســانيو الت ــول،  ي عاري ــة الثب جتع  ــا فجي

ــ باإلضــافة إىل ــمــا يكتجــا متوهنس  ن ملــامن ه ي ــة متخ  ــة، ذاِل ا ِم

 !!موهتة  أباطي س 
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أســـ ار الع ـــوين القـــويم واجلويـــو ال ترتقـــي إىل أن تصـــ  يف  إنّ 

من ابو ا دروة األ ادي  اللعي ة، التـي   يت ا ودروة االستيثاق 

 .ضّع  ا ع امء املس من

ــم األ ــثالً: القس ــذ م ــويمخ ــو الق ــن الع  ــمو ول م ــذ، يس ــو ال ، وه

، اخلرو ، الالويـن التكوين: )والذ، يتم  َخسة أس ار هي ،"التوراة"

ـــة)األ بـــار(، العـــود أســـ ار "، ويُ ـــق عـــىل هـــذه األســـ ار (، التثجي

 .(162)"موسو

ويعتقوون أهنا بو ي مـن  ،يجسب ا الي ود إىل موسووهذه األس ار )

 .تتلمن التوراةاهلل، وأهنا 

 ن مال ةة ال غـال، واألسـاليبن البا ثن مِ ان مِ ن ف ر ل محوس ولك

تتم  ع ي  من موضـوعال، وأ كـام، تب  هبا هذه األس ار، وما تِ كُ التي 

ف ـر وـم  ؛في ـااالوتامعية، والسياسية التـي تـجعكس  وتتاري ، والبينيال

يف عصور ال قة لعرصـ موسـو ب مـو    ل  مال ةة هذا ك   أهنا قو أُ  من

وعرص موسو يق  عىل األرور  وايل القـرن الرابـ  عرشـ، " ريغري قص

 .. "أو الثال  عرش قب  امليالد
ـاس  ـوايل القـرن التاسـ   وأنّ  معةم س ر، التكوين واخلرو  قو ُأل 

 .عرش قب  امليالد

                                      
 القـاهرة، ط -بترصف، مكتبـة الج لـة املرصـية  230 أمحو ش بي، ص .، دالي ودية( 162)

 .م1984السابعة 
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 .ا يف أواخر القرن الساب  قب  امليالدل  وأن س ر التثجية قو أُ 

ا يف القرنن اخلامس والراب  قبـ  وأن س ر، العود والالوين قو ُأل  س 

بابـ  سـجة  وهـو إوـالء بجـي إ اييـ  إىل"أ، بعـو الج ـي البـابل  امليالد،

 ."قب  امليالد 587
 .(163)( مكتوبة ب قالم الي ود وأهنا عيعاً 

، عـىل الجحـو موسـو مج ا بعض ما يؤكو كذع نسـبت ا إىل ونقتبس

 :التايل

 يف أرح مـؤاع، ومل الـرع   وُ فـامل موسـو عب ـ" :واء يف سـ ر التثجيـة ـ

  .(164)إنسان قهه إىل اليوم(  عرفيس 

 وليس من املعقول أن يكتب موسو ذل  عن ن س .

 .(165)"موسو يف إ ايي  مث س  نبي   ومل يقم بعوُ "يف ن س الس ر: و ـ

ومن الواضر أن مث  هذه العبـارة ال تقـال إال بعـو مـول موسـو بـ من 

 ليس بالقصري.

كـوا يف أرح  س وهؤالء هـم امل ـو  الـذين مس ": كوين س ر التوواء يف ـ

 مس   س  س قب ام مس  ومدُ أس 
 .(166) "لبجي إ ايي      ِ

                                      
، 17 عــىل عبـو الوا ــو وايف ص .، دقوسـة يف األديــان السـابقة لإلسـالماألسـ ار امل( 163)

 .القاهرة -هنلة مرص 

 .6،  34/5اإلصحاح ( 164)

 .34/10اإلصحاح ( 165)

 .36/31اإلصحاح ( 166)
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  بجي إ اييـ  أو بعـوه، وب  يف ع و م تِ وهذه ال قرة تول عىل أهنا كُ 

أو  ،بجــي إ اييــ  متــ خر عــن موســو بعرشــال الســجن  ووع ــو م ــ

 بمنيال السجن.

موســو، وإنــام  ســ  هــي أســ ارس التــوراة لي ومــن هــذا نــور  أن أســ ار

 .(167) ورود اسم  هبا   لكثرةيلإب  ِس نُ 

السجو متاًما، ومتكو  يف نسـبت ا  فإهنا فاقوةُ  ؛وأما أناوي  الع و اجلويو

ر يف  سـم ن قـويم الـ من مـرو  وليس لوى الجصارى ِمـ أصحاهبا، إىل

 .لقلايا ِمن ِع  م إال الةن والتخمنهذه ا

 م، وأنّ ، وجم ـول املـرتوِ وجم ـول ال غـة ريخجم ـول التـاو فإن ي  متّ  ـ

 األقــ  بعــوم إمكــان العثــور ، أو عــىلمعــرتسف بلــياع اال غـة األصــ ية 

 .ع ي ا

، أو سـجة 38، أو سجة 37ا اإلن ي  األول سجة ل  أُ : "هورن"وقو قال 

مـن  64، أو سـجة 63، أو سـجة 61، أو سـجة 48، أو سجة 43سجة أو  ،41

 .امليالد

 .(168)؟! ب ادعاء أّن هذا كتاع مقو  ليس من الع أوس 

 .ي  الثاين هجا  اضُراع يف شخصيت ومرق  صا ب اإلن 

                                      
 .252 ص ،أمحو ش بي .، دالي ودية( 167)

، ، بترصـف يسـري 151، ص رؤوف شـ بي. ، ديا أه  الكتاع تعالوا إىل ك مة سواء( 168)

 .مرص - دار البتري
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، وجم ـول الصـجاعة، أطبيـب ولوقا جم ول الجسب، أأنُاكي  أم إيُايلّ 

ن السـبعن املختـارين ، وال مِ اليس  واري   ـ باالت اق ـ، كام أن  مصور أم

ف زمن عرس وال يُ  ـ لجصارىيف اعتقاد ا ـ الروح القو  الذين ن ل ع ي م

 .تووين إن ي  

، وفاقـ  م بـام سـبقِصـفقـو وُ ، اإلن يـ  الرابـ وأما يو جـا صـا ب 

اريخ ، وتبن املؤرخن ، أو اختالف  شخصيت  حم  ش    إنّ  ي   ،ب وارة

ن سـبي  إىل التعـرف عـىل ســجة ، ولــيس ِمـكتابـة إن ي ـ  مُمـو  احلقيقـة

 .كاتب  التعرف عىل ن سبي  إىل، وال مِ كتابت 

مل يسـوع الـذ،  ـ تج ي إمكان نسـبت  إىل وهي اليونانية ـ ولغة توويج 

 .يعرف إال لغة الي ود واجل ي ، وهي ال غة العهانية

رو ب ن إن ي  يو جـا كتـاع املعارف الهيُانية  دايرةِ  وقو اعرتف حُمر 

ذ، الـ ،ية يف أن  ليس يو جا احلـوارّ، ر  كاتب  ال مِ  وأنّ  ـ بال ش  ـ رم و  

 .(169)حيب  املسير 

 ، التـي يـؤمناجلويـوالقـويم و يناحلقايق عن أس ار الع ـو ت   بعُض 

لتـب ال  ـول يف إاـارة امـج م املغـالن بقوسيت ا أكثـر املسترشـقن، و

 .اإلسالم وقرآنِ  ونبي   ـ خاصة ـ

  ا بـالو ي اإلوـّي، نةـًراوقو أمسكجا عن الكثـري ممـا يؤكـو عـوم صـ تِ 

                                      
 ،، األسـ ار املقوسـة156 -152 ص ،  ت صي  هـذا يف: يـا أهـ  الكتـاع )السـابق(اوس ُير( 169)

 .89،  88 ص
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تكّ  ـ  بت صـي  هـذه  ضافة إىل أّن هجا  مصـادرس ع ميـةً لليق املقام، باإل

 .(170)القويم  األمور وتوايق ا، يف ضوء املج ج الع مّي 

 ؟ُاعجن يف اإلسالم وعمالي م، بعو هذافام رأ، املسترشقن ال

ــ  ــن بيُتــ : إنّ أمل نسُق ــن زوــا مس ــ  أن يس   ِم اآلخــرين  يس رِمــ، ال يجبغــي ل

 باأل  ار؟!!

 ـ من اخلذالن.نعوذ باهلل ـ تعاىل 

 
 

***   ***   *** 

 
 
 
 
 
 
 

                                      
رمحـ  اهلل بـن خ يـ   ، ل عالمـة"إف ـار احلـق" اع العةـيم:ـ عىل سبي  املثـالـ  الكتـ  اوس ُير( 170)

الرياسـة العامـة  حممـو أمحـو م كـاو،، .د دراسة وحتقيق وتع يـق، هـ(1308 )املتوىف   اوجوّ، الرمحن 

 .م1989 هـ1410 ط األوىل، السعودية -إلدارال البحو  الع مية 
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  ـــل الرابـــالفص

 

 بهات حول السرية النبويةـش

 

 دراسة السرية النبوية من منظور جاح  لنبوة يم  أوال: 

 إثارة الشبهات والشكوك حول السرية النبوية  ثانيا: 

 االطعن د ع الة يتاب السرية النبوية ومؤرخيهثالثا: 

 بن إسحاق املفرتى عليها

 ابن إسحاق د ميزاا العلم والعلماء

 ابن إسحاق بالتحامل على اليهود   اتهام

 رابعا: تضليل ومغالطات حول تاريخ ت وين السرية النبوية

 واليهود    التشكيك د وقوع حروب بني الرسول: خامسا

 اهروب يانت ادعاء أا اهلجرة النبوية: سادسا

ــا ــكيك ا: بعس ــول  التش ــ  الرس ــه  د أا اهلل أي د غزوات

 باملعجزات  

 إثارة الشكوك حول صحيفة امل ينةا: ثامن

   الكاتب يزعم أا اليهود مل تتبني هلم نبوة يم  ا: تاسع

 أياذيب ومغالطات  وغزوة خيرب .. : شراعا
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 دراسة السرية النبوية من منظور جاح  لنبوة يم  أوال: 

ً ا و  "والي ودحممو "إن املت م  يف كتاع   ن أول  إىلمِ  الكتاع موو 

لـوى القـارئ عـن السـرية الجبويـة ب هنـا ال تعـوو  مجت اه لتكوين انُباع  

  اهلل ّصـخس  نبـي   ، وليسـ  سـريةس مـن الجـا  عاد،   نسان  إل ا تارخًياكوهنس 

، وأوـرى عـىل يويـ  تعاىل بالو ي اإلوّي، واصُ اه ل جبـوة والرسـالة

يتلمج   أو حت ي    ن رأ،  ما مِ نستُي  القول ب ن  ا، ووأيوه هب املع  اِل 

ن مجُ ـق دراسـة السـرية ، وِمـإال وهو قـايم عـىل هـذه الجةـرة الكتاُع 

 ، جمـر  بح    إنساين   ن مجةور  الجبوية مِ 
ن االعـرتاف باوويـة احلقيقيـة ِمـ د 

 .رب   وموالهبو ي  ، موصول  ، وهي أن  رسول من عجو اهللملسو هيلع هللا ىلصملحمو 

صا ب السرية ع يـ  الصـالة  ة املسترشقن عيًعا إىلوهذه هي نةر

ــ ؛موالســال ــ   ردون ــوة والرســالة ملسو هيلع هللا ىلص   ي ــن صــ ة الجب ــايل م ، وبالت

 .تعام ون م  سريت  من هذا املجُ قي

ـملـا أس     بسـتس  "بركال أمحو"ى وس هس  ألنّ  ونةًرا و بـ  إليـ  املسترشـقون و س

ملـا و ج الع مـّي،ملا يقتلي  املـج  ، وليس تبًعاملسو هيلع هللا ىلصاجلا وون لجبوة حممو 

فقو كـان  ريصـًا  ؛ـوهو املس م فيام زعموا ـ   يم ي  ع ي  وي  م  ب  ديجُ 

يف أ سـن  ـ، أو السرية عىل أسا  أهنا لبرش عـاد،   عىل تجاول أ وا 

، وليس بجبي معصوم، ال يجُق عن اووى عبقر،  لِ  توّقعال ـال  .فذ 

ـ الجسـبة لرسـول اهلل ب ألمـر الـو ي   التـام  وقو سبق أن ذكرنا جتاه س

مـن  ملسو هيلع هللا ىلصنبوة حممـو    أمرس  س ع  ، ب  ووس نا دالي س عىل هذا، ورصو  ملسو هيلع هللا ىلصحممو 
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 ـ يف نةـره  يـ  إهنـا ـ، ل جقا  وإبواء الـرأ، في ـا ل خت األمور التي

لتي ختـر  عـن نُـاق اجلـوال ، ان قبي  احلقايق الثابتة املس  مةليس  مِ 

هبـذا التـ ن يف ال صـ    ُسـن خس نا عـىل مـا أاـاره ِمـد  ، وقو ردس والجقا 

 .(171)الثاين 

ورسـ ا إن واوب الع م يقت  مـن أ، دار  ل سـرية الجبويـة أن يس 

، وهي صـ ة ن سس  إىل العامل هبا ملسو هيلع هللا ىلصهبا حممو  قّوممن خالل الص ة التي 

، وخاصـة مـا الجبوة والرسالة، وأن يسوق أ واا ا، و عـ  ملـاميج ا

أهنا مـن خصـاي   ىل، ععن م لوف العادال يف دنيا الجا  خر  مج ا

أمانة البح  تقتلي  أن يـذكر لقرايـ  أن هـذا  ، كام أنّ الجبوة ومع  ا ا

، ام ليحت أ لج س  بعـو ذلـ  يعتقوه املس مون يف نبي م وسريت ما هو 

 .من االعتقادال والت سريال أرادام ب

ال  أهنـا تـاريخ روـ    من مجةـوروقو نتج عن دراسة السرية الجبوية 

الت سـري  وم االهتواء إىلع :، مج ابوة والرسالة متكالل  ن الجمِ   ّأ ل 

وكذل  احلرية ، تتار اإلسالم وغ بتِ  يف زمن قصريالصحير لكي ية ان

مــ  ووــود  ،يف غ واتــ  ملسو هيلع هللا ىلصانتصــارال الجبــي  واالضــُراع يف ت ســري

خصـوم  ق ، وت وّ لصالر أعواي  ال وارق اللخمة يف األسباع املادية

 د.والعوواألموال وة يف العُ 

 هـذا املجةـور البرشـ، إىلالجبويـة مـن  وكذل  أدل دراسـة السـرية

                                      
 .وما بعوها 69ص   اوس ُير( 171)
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وغري هـذا ، ملسو هيلع هللا ىلص ل  الت ييو اإلوّي  ، وجتاه ِ ملسو هيلع هللا ىلصإنكار مع  ال الرسول 

، "بركال أمحو"مما ال  وون  سايغًا يف املجُق املاد،، وهذا ما وق  في  

مــا خت ـ  الســرية الجبويـة مــن مع ـ ال وقعــ  يف غــ وال أّن  واعتـهس 

ـريس تّ من ت  يق واخرتاع كُ  ملسو هيلع هللا ىلصالجبي  ف نـرد ع يـ  يف هـذه ، وسـواع الس 

 . اهلل ال رية ال ًقا بتوفيق

ا تارخيـ  ع يـ  السـالم  أنّ ) "اخلـويلّ  الب ـّي "ما يقـرره األسـتاذ  و ق 

، أو ليس كتاريخ األبُال والروال أو اجلامعّي  ليس كالتاريخ املورّ، 

 ة ب ع  ـم وتـووي  م الـذا ّ خ ما ت ارل ب  احليا... فتاريخ هؤالء يؤر  

ا تارخي  ع يـ  السـالم ف ـو ن عوام  م الج سية التخصية، أمّ املجبع  مِ 

، ربـاينّ  ، أوـراه سـبحان  بيـو عبـو  السـافر وغريِ  السافرِ  اهللِ  ِ عمس  تاريُخ 

مـن األمـر مـن  ء، إذا نُـق مل يجُـق عـن اوـوى، وإذا رمـو  ليس ل 

يتس ، ولكن اهلل رمس   .(172)( وف يس  رم 

 إثارة الشبهات والشكوك حول السرية النبوية  ثانيا: 

  واآلخــر أن هيــوم الســرية الجبويــةولقــو  ــاول الكاتــب بــن احلــن

 بُرق متعودة:

 وخاصـة ابـنس  ،يتـك  يف عوالـة ون اهـة ُكت اهِبـا ومؤرِخي ـا فتـارةً ـ 

 .إسحاق

السري بت ن الج اع م  الي ـود  ما رواه أصحاُع  عي ب نّ وأخرى يوّ ـ 

                                      
 .بريول -، دار الجووة اجلويوة 254 يل صتذكرة الوعاة، الب ي اخلو( 172)
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 .جةمعي   وأسباع ق لوواع  ور اإلسالم م    يف ص

القص  التاي  ُأدِخ  ضـمن  االثة ي عم ب ن كثريًا من مادةمرة ـ و

 .السرية، وصار من مكونا ا

وأقوى دروـال  ،صحةال قمةيف  صحيحةً  ع روايال  كذّ ورابعة يُ ـ 

كام فع  مـ  روايـة  ـ أو بوعوى فال ت ا ل عق ، من غري دلي ، الثبول

التي أتيجـا عـىل ادعاءاتـ  وم اعمـ  ، عو بن معاذ يف بجي قريةةحتكيم س

ذل  من التب ال واملُـاعن وغري  ـ بام نس  ا من القواعوفي ا الباط ة 

التــي تكــون ســافرة يف بعــض األ يــان، ومســترتة يف بعلــ ا  ،اخلبيثــة

 .اآلخر

ارها  ول السرية الجبوية وووير بالذكر أن مُاعج  وشب ات  التي أا

هـي آراء  إنـام؛ ن ابتكـاره هـوِمـ ، وليس  ب ويوة، ب  ومل تكنمت افتة

ـب ا إلـي مأساتذتِ  هـم  ،  املسترشقن ي وك ـا ويرددهـا، سـواء أسنسسس أم أو 

 .بجسال أفكاِرهالجا  ب هنا من عجوه هو، ومن 

بُالهنـا، ونة ـر  ، لجكتا عـنولجقا يف وو  ت   املُاعن وق ة

 : افت ا، وذل  عىل الجحو التايل

 اب السرية النبوية ومؤرخيهاّتالطعن د ع الة ُيثا: ثال

ــ ــُب  ذرلقــو ن ــ الكات ــة بكُ ن سس ــت م الباط  ــ  إللصــاق ال اع الســرية ّت

، والجيــ  مــن عــوالت م ونــ اهت م، والتتــكي  فــيام رووه مــن الجبويــة

،  تو إن  يف بعض األ يان بالي ود، وخاصة ت   التي تتع ق أ وا 
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، ين ورواة الســرية، وُكّتــاع التــاريخ ــام عيــ  امل نــال يتــورع عــن ا

، واخــتالق الروايــال الكاذبــة ووــامعي احلــوي  بالســُحية واجل ــ 

 .(173)حتاماًل عىل الي ود 

 ابن إسحاق املفرتى عليه

ــامس  ــال اإلم ــو ن ــوس " ولق ــنس  حمم ــحاقس  ب ــوىف   "إس ــجة املت ــوود س  يف  

، بـ  ة  الةامل، وافرتاءاتِ الُايتة ن س ام الكاتِب كثري  مِ  (174)هـ( 151)

ت مِ مل يسس سم وأ يانًا   .ن تُاول  وُفح 

 ، ويتك س إسحاقالبن  ةً شاِي وقو  اول الكاتب أن يرسم صورة 

انتـ  و يـاده بمجاسـبة  ـول أمالتـب ال ، ام ط ق يثري يف عوالت  ع ة

مـا وسـع   ل ، وكان  ريًصا، وساير فصواعتوغري مجاسبة يف اجايا الك

يف  ـ بالتـايل ـ، لرتت ـ  الثقـة ؤرخ ال ـذّ الثقـة يف هـذا املـ مىل هـو  اجل و ع

ّوهنـاالتي  ةسريال تصـور أنـ  هـوم مصـوًرا مـن أهـم ، وهبـذا يس عع ـا ودس

 لوى املس من. ملسو هيلع هللا ىلصالجبي  مصادر سرية

شـعاع  فإنّ  ام؛ه اووّ   اخلبي ، ومقصوس هوفس   رِ و  يُ  ولكن هي ال أن  

ـ س ، فِمـيواريس  زفرُي أهِ  الباط  جمتمعـن احلقيقة ال يمكن أن ن بس  
 (175) 

 .أن يُ ني 

                                      
هـذا التُـاولس  ، وقو سـبق أن أوردنـامن كتاع حممو والي ود 205، 138 : صانةر( 173)

اءس عىل ع امء املس من، ورددنا ع ي  يف ال ص  السابق، ص   .135 -134والبسذس

 .10/112البواية والج اية ( 174)

 .أ،: كيا وِمن أين؟( 175)
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 ابن إسحاق د ميزاا العلم والعلماء

ولقو اخت ا الجا  يف ابن إسحق بن مادح وقادح، وم  هذا فقـو 

 ميـ ان أهـ  ، وكـان يفاكـرة األمـة مـ ء األسـامعف  ابن إسحاق يف ذ

 السرية الجبويـة التـي عع ـا ووع  ـا ع ـامً  صا بس "الع م املواوق هبم 

كـام  ،والجا  ك  ـم عيـال ع يـ  يف ذلـ  ، ب ست ىلس يُ  وفخراً ، ى ب توس هُي 

 .(176) "يمةه من األوغريُ  قال التافعي  

، وردوا عـىل ابـالالع ـامء األيمة واأل كثرُ أ وقو ش و البن إسحاقس 

ـ مل يكـن  ن ووانبـ يف كثـري ِمـ ـ التحام  ع يـ  ، وأابتوا أنّ ن طعن في مس 

ها  ، وليس من احلق يف  ء.عن اووى مج  

 ا هي نامذ  من توايق الع امء ل :وه

يعجـي: ـ ، فإذا اإلسـجاد يـوور عـىل سـتة نةرُل : قال عّل بُن املويجّي 

 .ـ الصحاح األسانيوس 

 .ش اع ال هرّ،  قال: فأله  املويجة: ابنُ 

 وأله  مكة: عمرو بن ديجار.

 وأله  البرصة: قتادة، وحييو بن أ  كثري.

 وأله  الكوفة: أبو إسحاق، واألعمش.

  :ْ هؤاَ  لستة  ه أصحرت   ألصنرتف  ممن صن  ل  ْ صرت  عت ث

 .ان  تحرتقحممد واملويجة: مال ،  أله ف

                                      
 .10/112 البواية والج اية( 176)
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 مكة: ابن وريج، وابن عييجة. أله و

البرصـة: ابـن أ  عروبـة، ومحـاد بـن سـ مة، وشـعبة، وأبـو  أله و

 عوانة، ومعمر، وقو سم  معمر من الستة.

 .ومن الكوفة: س يان الثورّ، 

 .وزاعّي ومن التام: األ

 .(177) اسد: هتيمومن و

 .: كان اقة  سن احلوي وقال حييو بن معن

  .عجو ابن إسحاقي ،م ما بقي هذا   : ال ي ال باملويجة عِ قال ال هرّ، و

ف ـو  ،قال: من أراد أن يتبحر يف املغاز وروى  رم ة عن التافعّي 

 عيال عىل حممو بن إسحاق.

 و بـن إسـحاق أمـريال يونس بن بكري: سمع  شعبة يقول: حمموق

 .املؤمجن يف احلوي 

فـام ووـول  ،وقال عل بن عبـو اهلل: نةـرل يف كتـب ابـن إسـحاق

 ع ي  إال يف  ويثن، ويمكن أن يكونا صحيحن.

عـ  الكـهاء مـن أرعة الومتقي: ابن إسحاق رو  قـو قال أبو زُ و

مــج م: ســ يان، وشــعبة، وابــن عييجــة،  ؛خــذ عجــ أهــ  الع ــم عــىل األ

                                      
عبـو املعُـي أمـن  .بن املويجي، حتقيـق د ، ل حافأ علّ ع   احلوي  ومعرفة الروال( 177)

م، 1980هــ 1400، ط األوىل   ـب -باختصـار، دار الـوعي  وما بعـوها 16 ص ،ق ع ي

 .9/526سري أعالم الجبالء ل ذهبّي 
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املبار ، وإبراهيم بن سعو، وروى عجـ  مـن القـوماء:  ، وابنواحلامدان

مـ   وخـرياً  وقو اختهه أه  احلوي  فـرأوا صـوقاً ، ي يو بن أ   بيب

قـول مالـ ، فـرأى أن ذلـ   موح ابن ش اع ل ، وقـو ذاكـرل د ـيامً 

 ر.ن  ا م بالقوس ليس ل حوي ، إنام هو أل

  حممـو مو بن خ ا البخار، احلـافأ: سـمعحمقال إسحاق بن و

بن إسامعي  يقول: حممو بن إسحاق يجبغي أن يكـون لـ  ألـا  ـوي  

 .(178) يج رد هبا ال يتارك  في ا أ و

مــا أورده مج ــا   ــ  بعــض اال امــال إىل ابــن إســحاق؛و  وقــو وُ 

 :اخلُيب البغواد، قايالً 

وا ـو مـن  بن إسـحاق غـريُ اوقو أمس  عن اال ت ا  بروايال "

ـويُ ، كان يتتي أن   :مج ا ،الع امء ألسباع س يف ويـول   ،ب إىل القـورجسس

 .(179) "ف ما الصوق ف يس بموفوع عج  ، ويث 

 : واع عن هذا ابن سيو الجا  قايالً وأ

فـال يووـب  ؛ب  من التـوليس والقـور والتتـي  يمِ ا رُ ا مس أمّ  : ق  "

ـوس  في ـا كبـريس   وال يوقِ  ،روايت  رد   يس فمجـ  القـادح يف ا التـولوأّمـ ،نه 

ــوال حُي ، هوغــريُ العوالــة  ن مُ ــق التــوليس عــىل   مــا وقــ  هاهجــا ِمــمس

                                      
 .وما بعوها، باختصار 7/35سري أعالم الجبالء ( 178)

ر أمحـو بـن عـىل اخلُيـب البغـواد، ، ل حـافأ أ  بكـو مويجـة السـالمتاريخ بغـواد أ( 179)

 .بريول -، دار الكتاع العر  1/244
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ال يقتىضـ  ،ر والتتـي و بالقادح يف العوالة، وكذل  القوس التوليس املقي  

 .(180) "ومل ن وها هاهجا ،إال بلميمة أخرى الردّ 

، و بالقـوررمس بن إسحاق يُ  حممو ل: كاناحممو بن نمري قورو، عن 

 .(181) الجا  مج  وكان أبعوس 

ن املـذاهب ِمـ ع ي  مـذهب   يس عِ ن اد  مس  لو كان ك   ": ابن وريروقال 

وسـقُ  عوالتـ ، وبُ ـ  شـ ادت   ،ي بـ ِعـ، ابـ  ع يـ  مـا دُ الردينية

   قـوم  بس سس ، ألن  ما مج م إال وقو نس ل  م تر  أكثر حمواي األمصار ؛بذل 

 .(182) "رغب عج إىل ما يُ 

ـ ن أنـس، ك ـم يف ابـن إسـحاق روـالن، َهـا: مالـ  بـن تس وأش ر مس

 .وهتام بن عروة

دوـــال مـــن "أمـــا اإلمـــام مالـــ  فإنـــ  قـــال عـــن ابـــن إســـحاق: 

 .(183)"الوواو ة

 ؟   البن إسحاقر  ملال ، ووافقوه يف وس  م األيمةُ    ف   سس 

، وذكروا أن  مل يكن عن   ـة أو برهـانكال .. ب  ردوه ورفلوه، 

                                      
 -، دار املعرفـة 13 عيون األار يف املغاز، والتـامي  والسـري، البـن سـيو الجـا  ص( 180)

 .بريول

 .7/43، سري أعالم الجبالء 226ـ  1/225تاريخ بغواد ( 181)

، حتقيـق عبـو 444 ف ر أمحو العثامين الت انوين ص ل عالمة اعو يف ع وم احلوي ،قو( 182)

 .م1972 هـ1392ط الثالثة  ،  ب، سوريا -ال تاح أبو غوة، مكتبة املُبوعال اإلسالمية 

 .7/38سري أعالم الجبالء ( 183)



 

 ـ 159 ـ 

 ، ويس م اووى.وأن  مل يهأ من التعصب

ابـ  عاعـة مـن أهـ  ع أن مالكاً  الع امء بعضر كس ذس  قو قال اخلُيب:

 ،بـإطالق لسـان  يف قـوم معـروفن بالصـالح والويانـة، الع م يف زمان 

 .(184) مانةوالثقة واأل

  مـن قال البخار،: ولو صر عن مال  تجاولُ وقال اإلمام الذهبّي: 

وا ـو، وال  ء  بيشـي صـا بس ِمـ، فريس اإلنسـانابن إسحاق، ف ربام تك م 

 ك  ا. موراأليت م  يف 

قال: وقال إبراهيم بن املجذر عن حممو بـن ف ـير: هنـاين مالـ  عـن 

وَهـا ممـن حيـتج هبـام،  ،"املوط "، وقو أكثر عج ام يف شيخن من قريش

ذكر عـن كثري من الجا  من كالم بعض الجا  في م، نحو ما يُ  ُج ج  ومل يس 

كـان  يف عكرمـة وفـيمن التـعبّي  ، وكالمِ إبراهيم من كالم  يف التعبّي 

 م يف العرح والج س، ومل ي ت ـ  أهـ  الع ـم يف بعِل  لِ قب  م، وتجاوُ 

ومل تســقد عــوالت م إال بههــان اابــ   ،هــذا الجحــو إال ببيــان و  ــة

 و  ة، والكالم يف هذا كثري.

مـن الغ ـد  عي يف أيمة اجلرح والتعوي  العصمةس : لسجا نوّ (185)ق  

، ج م وبيجـ  شـحجاء وإ جـةفـيمن بيـ س  ـاد   س ن الكالم بجس الجادر، وال مِ 

ال عهة ب ،  ر   م يف بعض م وس بعِل  األقرانمن كالم  ام أن كثريً  ِ وقو عُ 

                                      
 .1/223تاريخ بغواد ( 184)

 .ّي أ، اإلمام الذهب( 185)
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، وهـذان اإلنصـافي ـوح عـىل قـووم  عاعـة   الروـ س  قا ـوالسيام إذا وس 

 يف حممـو   مالـ    كـالمُ  رس أّاـ ن صا ب ، لكـن  مج ام قو نال مِ  الروالن ك   

، وصـار رة، وارت ـ  مالـ   فيـ  وال ذس  و  حممـ ر كالمُ ال ن، ومل يؤا   بعضس 

ــ ــالج م، واآلخس ــك ــيام يف الس  ــاع بحســب ، والس ــ  ارت  ــريس ر ف  ا يف ، وأّم

  في ا عن رتبة الصحة إىل احلسن، إال  كام، فيجحد  ويثُ أ ادي  األ

 .(186) رامجكس  عوّ فيام شذ في ، فإن  يُ 

  كالمس  أنّ  إىلوباإلضافة 
، فإنـ  مل يكـن بههـان يف ابن إسـحاقس  مال  

بام  ك م يف  ق مال   قو تس  اق  ابن إسح ،  ي  إنّ كان لغرح وتباغض

 في  ما قال. ، فقال مال    كرهُ يس 

 كـان]يعجي كالمس  يف ابـن إسـحاق[  فإن  مال    وأماقال ابن  بان: 

 باحل ـاز يكن مل أن  وذل  حُيسّب، ما إىل ل  عاد وا وة، ام مرة مج  ذل 

 يـ عم وكـان إسـحاق بـن حممو من  موأيام الجا  ب نساع أع م أ و

 فوق  أنُ ِس م، من أن  ي عم مال  وكان أصبر ذ، موايل من مالكا أن

 م اوضة. وذا بيج ام

 بيُـاره، فـإين بـ  ايتـوين إسـحاق: ابـن قـال املوط س  مال    صجّا ف ام

 عــن يــرو، الوواو ــة مــن دوــال هــذا فقــال: مالــ ، إىل ذلــ  فجُِقــ 

 الي ود.

 عـىل إسـحاق بـن حممـو ع م  تو الجا ، بن نيكو ما بيج م وكان

                                      
 .41 - 7/40سري أعالم الجبالء ( 186)
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 َخسـن الـوداع عجو مال    ف عُاه  يجنيذ، فتصاحلا العراق، إىل اخلرو 

 السجة. ت   امرت  نصا ديجارا

ومل يكن يقوح في  مال  من أو  احلوي  إنام كان يجكر ع ي  تتبعـ  

و  ةــوا قصــة  ،عــن أوالد الي ــود الــذين أســ موا ملسو هيلع هللا ىلصغــ وال الجبــي 

وكـان  ،ةة والجلري وما أشب  ا من الغ وال عـن أسـالف مخيه وقري

 .(187) ن غري أن حيتج هبمع م مِ عج م ليس  بن إسحاق يتتب  هذاا

ـ كـان  رمح ام اهلليـ ــ يف ابـن إسـحاقس  كـالم مالـ   وهكـذا يتبـن أّن 

 . بعل من باع كالم األقران والجةراء يف، وهو مِ ليشء يف الج س

بس  بـ ، السـيام كالم األ"وقو قرر الع امء أن  إذا قران يف بعل م ال ُيع 

 .(188) "م مج  يف ك  عرص س س  ، ومل يُ كان لعواوة أو ملذهب أو حلسو

ــو  ــران والجةــراء يف  أعــ وق ــول األق ــول ق الع ــامء عــىل عــوم قب

 .(189)بعل م

 إذااجلـرح ": ءيف بيان  كم اجلرح غري اله، وقال اإلمام ال كجوّ، 

                                      
 هــ(354 )املتـوىف   ، الُبسـتّي ، التميمـي، أبـو  ـاتمو بـن  بـان بـن أمحـوحمم، الثقال (187)

  ه1393ط األوىل ، اوجــو - دايــرة املعــارف العثامنيــة بحيــور آبــاد الــوكن،  383 - 7/381

 .17،  16 ص ،عيون األار، 7/50وانةر: سري أعالم الجبالء  .م1973

من ذلـ  عـن  ء  يكِ فقو ُ   ؛مال رة هذا القول يف نسب ذ  ق أبا عُ اسحإ ابنُ ليس و"هذا؛ 

عيـون  ." ع سـف  ن خيـالا قوُلـأ  مامُتـإ  ووت بو عوالُتـ، أع م بجسب  ال هر، وغريه، والروُ  

   .17، ص األار يف فجون املغاز، والتامي  والسري

 .196 ص ،قواعو يف ع وم احلوي ( 188)

 .، وفي  مراوع 270 ص ،أصول احلوي ( 189)
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، نحو ذل  ف و وـرح مـردود أوة مجافر أوعواوة  أوصور من تعصب 

حممـو بـن ) مال  يف اإلمام قب  قوُل ووذا مل يُ ، املُرود إالن ب  وال يؤمِ 

نـ  أم  ِـملـا عُ  ؛"نـ  دوـال مـن الوواو ـةإ": ،املغـاز صا ِب  (إسحاق
ـنـ   س أب   ققـوا  ،صور من مجافرة باهرة وا ت ـ  بـ  ، ن احلـوي سس

 .(190) "احلوي  أيمة

 .(191) قال يف  ق ابن إسحاق: إن  كذاع فقو ؛وأما هتام بن عروة

ها عـن اللـغيجة، كـام مل يسـ  م بـ  هذا مل يكن م كالم هتام  لكّن و ج  

 الع امء.

ـما قال  يف ابن إسحاق و قال هتام  وق ر ذكُ ، ألن ابن إسـحاق كـان يس

، ألنـ  يجكر ذلـ  ن هتام  وكا ،املجذر  جفاطمة بزووت    عن أن   وّ 

، وـا   رؤيـة  بس ج ـا البـو أن يكـون قـو صـا س يةن أن سامع ابن إسحاق م

 .(192) "كيا يوخ  عىل امرأ ": ، وكان يقولوهو مل يكن حيب ذل 

أن  ، وأوـابوا ب نـ  لـيس مـن الرضـورةهتـام   كـالمس  وقو رد الع ـامءّ 

ــن إســحاقس  ــو رأى فاطمــة يكــون اب ــو يكــون ســمع ا مــن وراء ق ، فق

، فح ـأ بّي وهـو صـ، وقو يكـون رآهـا   اع أو أن تكون كتب  إلي 

                                      
، حتقيـق ح والتعوي ، لإلمـام حممـو بـن عبـو احلـي ال كجـو،رالرف  والتكمي  يف اجل( 190)

، ط الثانيـة   ـب -، مكتـب املُبوعـال اإلسـالمية 261 -  259 عبو ال تاح أبـو غـوة ص

 .م1986 هـ1388

 .1/222، تاريخ بغواد 7/38سري أعالم الجبالء ( 191)

 .1/222، تاريخ بغواد 7/41سري أعالم الجبالء  (192)
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أخذ عج ا  ن كـهل وع ـ ل، وكـذا  قو عج ا، م  ا تامل أن يكون

يجبغي، فإهنا أكه من هتـام ب زيـو مـن عرشـ سـجن، فقـو سـمع  مـن 

ــب مــن ســتن  ــن إســحاق كــان وــا قري ــا رول الب وــو ا أســامء، ومل

 .(193)سجة

 وقو عّ ق ابُن  بان عىل ما قال  هتام  يف  ق ابن إسحاق قايال: 

رح بــ  اإلنســان يف عــروة لــيس ممــا ُ ــ بــنُ  قالــ  هتــامُ  وهــذا الــذ،

ن أه  العراق وأ  وذل  أن التابعن مث  األسود وع قمة مِ  ؛احلوي 

ن غـري ن عايتـة ِمـن أه  احل از قو سمعوا ِمـس مة وعُاء ودوهنام مِ 

هم مـن غـري أن أخبـارس    الجـاُ  بِـوقس  ،اسـمعوا صـو س  ،أن يجةروا إلي ا

بـن إسـحاق كـان اوكـذل   ،تو يجةر إلي ـا عيانـاهم إلي ا  ص  أ وُ يس 

ُ يسم  من فاطمة والّس  ن  ي  يسـم  أو بيج ام  اي  مِ  ، بيج ام مسبس  رت 

 .(194) مجصا ف ذا سامع صحير والقادح في  هبذا غريُ  ،كالم ا

ـ، وهو أنـ  حُي ا تامالً آخر وذكر الذهبي     أن تكـون فاطمـة بجـ  تمس

ن الرضـاعة، فـوخ  إسـحاق ِمـ إ وى خاالل ابـن هتام   املجذر زوُ  

 .(195) ةب هنا خالة ل  أو عمّ  م هتام  وما ع ِ  ،ع ي ا

 ، ومالـِ  موا بكالم هتام بن عروةالع امء مل يس    أنّ  يتبنهذا من و

                                      
 .1/339 ، تاريخ بغوادبترصف 42،  7/41 سري أعالم الجبالء( 193)

 .7/381 الثقال (194)

 .7/50سري أعالم الجبالء ( 195)
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 .هلل عن اجلمي ، ريض ايف جترير ابن إسحاق بن أنس  

ــرس  نقُــ س  لكــيو ــرتاء داب ــعيصــجااملسترشــقن و اِل اف ــال  م ِم ن أمث

طاي ـة مـن أقـوال وآراء  فإنجا نورد يف ختـام هـذا الـردّ  ؛"بركال أمحو"

إسحاق ـ يرمحـ  اهلل ـ، كـام ابن عود من أيمة اجلرح والتعوي  العةام يف 

 ها ابن  بان، عىل الجحو التايل:دأور

 هـو وإذا املبـار  بـنا عـىل دخ   قال واقو بن احلسن بن علعن 

 هـذه عـىل لقـا أ أن أشـت ي كجـ  ؛الـرمحن عبـو أبـا يـا فق ـ  ،و وه

ـ :فقـال ؟إسحاق بن حممو يف تقول ما :ق   ،هاِل  :قال ،احلالة  اإّنـ اأمس

 ـ. مرال اال  ـ صووقا وووناه

 .احلوي  يف اتً ب  اس  إسحاق بن حممو كان :معن بن حييووقال 

 ،ع مـ  يف إسـحاق بـنا يقـارع باملويجـة أ و   يكن مل : اتم أبو قال

 .ع عس   يف يوازي  وال

 يف املـؤمجن أمـري إسـحاق بـنا حممـو :يقـوالن س يانو شعبة وكان

، ملتوهنـا   ةـا  موأ سجِ  ،لألخبار سياقا الجا  أ سنِ  نومِ  ،احلوي 

 روايتـ  يف املجـاكريُ  فوقـ  ،اللـع اء عىل سول  يُ  كان ألن  ِ س أُ  ما ِ س أُ  وإنام

 .بروايت  تّج حُي     ب  اس  ف و يروي  فيام السامعس  بن   ف ما إذا ،أولني   بس قِ  نمِ 

 عـىل والـولي  ،صـووق إسـحاق بـن حممـو: املـويجّي  بـن عل وقال 

 ف ـذا ،عجـ  روـ  عـن ىوس ورس  إال ة   اجلِ  من أ و عن ىوس رس  ما أن  صوق 

 .ق و  ِص  عىل يول
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 حممـو يف تقول ما :املويجّي  بن لعلّ  ق   :ال راء نرص بن حممووقال 

 روـ  عـن ىوس ورس  ،عجـ  ىوس ورس  نافعا أدر  قو ،اقة :فقال ؟إسحاق بن

 ؟الصوق عىل إال هذا يول ه  ،عج  رو  عن رو  وعن ،عج 

  ومث ِـ فوقـ  عمـن يكتـب إسـحاق بـن حممـو كـان : ـاتم أبـو قال

 رو  عن رو  عن رو،يس  وربام ،ع ي  و رص  الع م يف لرغبت  ودون 

 عـن روـ  عـن ويـرو، ،آخـر موض  يف عج  آخر عن ويرو، ،رآه قو

ـ مل الكـذعس  حّ  يسـت ممن كان ف و ،عج  رو   كـان بـ  اإلنـ ال إىل ج  تس حيس

 وشــ رة صــوق  عــىل يــول ممــا ف ــذا ،ع يــ  ويقترصــ رآه عمــن  و  حُيــ

 .(196) الروايال يف عوالت 

كالم عن ابن إسحاق يف هذا املقام، هبذه الك مة املجصـ ة نختم الو 

ولـو مل يكـن البـن إسـحاق مـن ال لـ  إال أنـ  ": البن عوّ،، إذ قـال

إىل االشـتغال  ءال حيصـ  مج ـا   ن االشتغال بكتـب  ع رصف امل و س 

لكانـ  هـذه فلـي ة  ؛ومبعثـ ، ومبتـوأ اخل ـق ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اهلل  ،بمغاز

آخرون ف م يب غوا مب غ ابن إسـحاق    ا قوم  ن بعوه صجّ ق هبا، ام مِ سبس 

قُ  ، ف م أوو من أ اديث  ما يت ي  أن يُ أ اديث  كثرياً  ُ  تت  وقو فس ، مج ا

ِـع ي  باللعا، ور ، كـام خيُـئ ءبعـو اليشـ ءم يف اليشـبام أخُ ، أو هيس

ــال واأل ــ  الثق ــة عج ــا يف الرواي ــريه، ومل يتخ  ــ   غ ــو ال ب ــة، وه يم

 .(197)"ب 

                                      
 .باختصار 384 - 7/383 الثقال(196)
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رمحـ  ي ـف ذه ك مة جمم ة يف رد االفرتاءال عن ابن إسـحاق  ؛وبعو

م مل يج عـوا عجـ  الثقـة ، وقو تبن مج ا أهنــ وبيان مج لت  عجو الع امء اهلل

  إليـ  املروـ  يف ، وأنــ مل يجـازعوا يف إمامتـ  عيعـاً  ـكام أهنـم ، والعوالة

 .ريس املغاز، والس  

أن نتبـن كــم كـان صــا ب ـ مــن خـالل العـرح الســابق  ـونسـتُي  

 قـررطًا يف امل ازفة، وإلبا  احلق بالباط ،  ن  رِ مُ  "حممو والي ود"كتاع 

 ملسو هيلع هللا ىلصســول : أن واضــعي املعــاوم التــي تــرو، ســري أصــحاع الريف كتابــ 

ــ خرين ــؤرخن املســ من واملــؤرخن املســ من املت ــامء الغــرع، وامل ، وع 

 .(198)، كتبوا كتابال ضافية يف نقو ابن إسحاق املحوان

يف ابن إسـحاق مـن  ةماد  وإذا كان الكاتب قو  كو بعض أقوال  

واق  لـيس إنصـافًا هذا يف ال ، فإنّ (199)كالم األيمة يف أسُر معوودال 

، الرمـاد يف العيـون وإنام هو من قبيـ  التمويـ ، وذر  مج  البن إسحاق، 

، وا امــًا بالكــذع إســحاق تتــجيعًا وقــو اً  وإال فإنــ  قــو أوســ  ابــنس 

كـام  ـ، وخاصة ما يتع ق بـالي ود واجل  ، والت  يق والتحام  فيام رواه

 .ـسجرى إن شاء اهلل يف الص حال التالية 

 اتهام ابن إسحاق بالتحامل على اليهود

 ؛إسحاق من أمانـة املـؤرخ د ابنس رّ  اول الكاتب واهوًا أن ُ   ولقو

                                      
 .23 ص حممو والي ود، ر:جةس يُ ( 198)

 .31 ص ،السابق( 199)
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  يف الج اية إىل توويـ  ا ـام البـن إسـحاق خ ُ ، ليس ويوور ّا  ُ يس فُ ق 

 .(200) "كرتن متحرتمالإ ً ئَّمإ ع  هي ً  ْلجرتز"ب ن  

 ؟م من معُيال وذه الجتي ة، التي يريو أن ي رض ا فرضاً امذا قوّ ف

التي عـا  في ـا ابـن إسـحاق، يف صـور  ال رتة لقو أخذ يتك م عن

 عىل  و تعبـريه ـ "اجلالية الي ودية"، وذكر يف  ويث  أن الوولة العباسية

، وكـان وـا دسـتور خـاص، وأن وا يف ت   األاجاء مة ر الوولـة كان ـ

ــ ُ ــراء يف ترصــفا م، حتس ــانوا أم ــود ك ــاء الي  ــة  ّا رؤس ــواكب م األهب بم

، اـورال بعـض الي ـودمـا سـامه  احلـوي  عـن والعةمة، ام انتقـ  إىل

، ق  داخ  الوولـة العباسـية الجاشـنية، وإ واا م القالوادعاي م ل جبوة

 .فيام كتب  عىل بحو  املسترشقن معتمواً 

حت ةجـا مـ   ــ اصب الويجية ل عامء الي ودفام مجاسبة احلوي  عن املج

مل ن و ما يؤيوه يف مروـ  نُمـنين   ي  عىل ما ادعاه هبذا اخلصوص؛

ام احلوي  عن ادعاء بعل م الجبوة، اـم مـا قـام بـ  بعلـ م مـن  ـ  إلي

 ؟اورال

  خ ُ ، لـيس : إن ابن إسـحاق عارصهـاويقول إن  يسوق هذه األمورس 

ـحاق كتب السـريةابن إس تقرير أنّ  ق ا إىلو  ن سس مِ  ج ا مـا يتع ـق مّ ، وضس

حتـ  تـ اري ، يف املويجـة ملسو هيلع هللا ىلصباحلوي  عـن الي ـود وعالقـت م بالرسـول 

كراهية ل ي ود، بسـبب مـا وقـ  مـج م مـن مجـاوآل، وادعـاء متاعر ال

                                      
 .30 ص ،السابق( 200)
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، أو أن يكون ابن إسحاق كتب ما كتبـ  حتـ  الجبوة من وانب بعل م

يتمت  ب  رؤسـاؤهم مـن ، ملا كان  اري متاعر احلسو يف بعض األ يانت

مل يكن حمايوًا  ـ رتح بركال أمحو كام يس  ـ، وبالتايل فإن ابن إسحاق ُأهّبة

 ي  إن متـاعر  بالي ود؛ ملسو هيلع هللا ىلصكان يؤرخ لعالقة الرسول  أو أميجًا  ن

 .ـ زعموا ـواألمانة يف البح     احليادس الكره أو احلسو ل ي ود أفقوت  

رنا بُــُرق ممــثل  "بركــال أمحــو"الــذ، ســ ك   الــج جس  إّن هــذا يــذك 

 فاسـو، قن اخلبثاء، االدعاء واملحق  
 
ـّم وـم سـوى يف مجةومة قلاء ال هس

يف الج ايـة مـذنبن وـويرين ، ليصـبحوا املت مـنة ضـو ع  أدلة اإلدان

 !! ب قل العقوبة

ام و ـروع وس ن ِص إسحاق بت ن ما وق  مِ  تتكيك  فيام كتب  ابنُ  إنّ 

عال هوايية أو زبو فوق سـُر هو بمثابة فقا ملسو هيلع هللا ىلصبن الي ود والرسول 

ـ ذل  أن أ وا  السـرية  ؛مال الثبالن مقو  م مِ مقو   يس وا أّ، ، لاملاء

ه رس ، وإنـام فـاهس إسـحاق ـ مل يج رد بذكرها ابنُ خاصة ما يتع ق بالي ود و

ـ، وِمـونُعـاأ ورِ ّ ـ، وُ  ابال عـوولأس    يف روايت ا رواة  قس ووافس   ب  ن قس
 م  ِ

 .ن خ   ن بن يوي  وال مِ مِ  اهلل الذ، ال ي تي  الباطُ   تاُع كِ 

 ، وما كـان فيـ  رؤسـاؤهم ويث  عن املجاصب الويجية ل ي ود ام إنّ 

زمـن ووـود  ـيف صـور الوولـة العباسـية ـ م عومـة ـ ة هّب ن أُ  م مِ تُ وعامّ 

ــن إســحاق  ــن إســحاق وــم،  ـ،اب وأن هــذا الوضــ  أدى إىل  ســو اب

ـ هـو حمـ  فـيام نـرى  ـن وانبـ  ، هذا احلوي  املس ب ِمـو قوه ع ي م
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، ولـيس لـ  مـن ، وهـو مل يـورد لـ  مصـورًا مواوقـًا بـ غ في ، ومبالس نةر

مل نعـرف مـن  ، وهـؤالءض كتابال املسترشقن الي ودوى بعس مصور

، ومل ن ـو مصـورًا مـن مصـادر التـاريخ املعروفـة أين واؤوا بام ذكروه

ـكس ذس قو ل قا  والواين  اجلاليـة "أنـ   عيوّ ر ما أورده الكاتب بت ن مـا يس

، صــمة الوولــة العباســية مة ــر الوولــةالتــي كــان وــا يف عا ،"الي وديــة

خلاص، وأن ريـيس اجلاليـة الي وديـة يف بابـ  كـان وكان وا دستورها ا

ــم  ــ  اس ــق ع ي ــالول"يُ  عميــو األكاديميــة الويجيــة  ، وأنّ "رأ  اجل

آخـر مـا تك ـم عجـ  هبـذا  ، إىل"اجلـاعون"ق ع ي  اسم ُ س الي ودية كان يُ 

اّدعــو أن ابــن إســحاق  ســو الي ــود بســبب ، فكــان أن و ،(201)التــ ن 

 .ج محتام  ع ي م، وجتاوز يف الكتابة ع

أو  الي ـودس  إسـحاقس  ، ف ـامذا حيسـو ابـنُ  وعىل فرح صحة ما زعمـ

 ؟بت هنم تغيةًا مج م و قوًا ع ي مق قصصًا ، في    زعامءهم

، أو مجصـب "رأ  اجلـالول"أتراه كان يُم  يف مجصب ما يسـمو 

 !!؟؟ن أهيامم مِ رِ ، ولكج  ُ  "اجلاعون"ما يُ ق ع ي  اسم 

 معاذ اهلل ..

ـيـرى تس  إذ   ؛وهن حيُسـالجق  والوونية جتاه مس احلاسو يتعر ب إنّ   قس وّ  س

 .نعمت  ه ع ي ، فيتمجو زوالس حمسودِ 

أن يتـعر  تصـور أبـًوا، ال يُ باعتباره مس اًم وعاملًا كبرياً  وابن إسحاق

                                      
 .وما بعوها 25 ص ،حممو والي ود( 201)
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ـ، وـ اء كُ ع ي م ولعـج م ن غلب اهلُلبالجق  والوونية  يال مس  هم رِ   

 .وإرشاك م ب  تعاىل

، ال يـرى ـ فلاًل عن أن يكـون عاملـًا وإمامـاً مس م  أ،   ـاملس م  وإنّ 

ا، ، ب  ياملس من متي ًا أو ت وقًا ع ي  لغري رى ن س  باإليامن باهلل تعاىل رب 

، الجـا  ، وأكرمس الجا  أع    نبيًا ورسوالً ملسو هيلع هللا ىلص ، وبمحمو وباإلسالم ديجاً 

 .  هذا اإليامن، ال يمكن أن يت ل  ع ي أ وًا ممن ال يتارك وأن  

د   ب ن ابن إسحاق يمكن أن يكون قـو حتامـ  عـىل الي ـووأما زعم

هـذا مـن  ، ونحـوِ بسبب ما قام ب  بعل م مـن اـورال، وادعـاء الجبـوة

 .ال يغجي من احلق شينياً  ف ذا فن   ؛القالق 

م  تس يمجا ب ن ابن إسحاق كان حيم  يف ق ب  كرهـًا ل ي ـود  تو و

فـإن هـذا  ـ؛ مسـ م ش ن  يف ذل  ش ن ك    ـلكوهنم حمادين هلل ورسول  

الكره ما كان لي ع ـ  حييـو عـن األمانـة والعـول،  تـو ولـو كـان مـ  

القـرآن الكـريم، والتـي مج ـا قولـ   آداعتربو عـىل  إن   ي  ،األعواء

ررَي م ﴿تعــاىل:  ررَ  َأق  لم   هم
رردت لم    ع 

رردت ٍ  َعررَ  َأاَّ َت   ْ  َاررنََنم َقرر   َمنَّوم رريت  َوَا ََي 

َ م َو تَّ م      .(202) ﴾مَلتلتَّ  

م ع امء املس من س  ًا وخ  ًا باإلمامة البن إسـحاق يف    سس وكيا يُ 

 ه ؟!اع م املغاز، والسري لو كان جمرو ًا يف عوالت  وورع  وتقو

                                      
بـ   ؛عىل تر  العول في م قوم   أ، ال حيم جكم بغُض قال ابن كثري: ، 8ايوة: سورة امل( 202)

ا.استعم وا العول يف ك  أ و  .2/31ت سري القرآن العةيم  ، صويقًا كان أو عوو 
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 بحال من األ وال.إن هذا ما كان ليحو  

وابـن إسـحاق مـن  ـالـرواة املسـ من    أنّ وأمثاُلـ أال يع م الكاتـُب 

وا  أقُاهبم ه، فكانـ  التقـوى و  وس اهلل فـيام رس  ى، وتقـوالصـواعـ قو حتر 

، أو التحيـ  وم من االنسياق وراء اوـوى ، ومراقبة اهلل عاصمةً والورع

، السـيام إذا كـان األمـر ف العرص ومقتليات  عـىل  سـاع احلـقلةرو

 .    ملسو هيلع هللا ىلص يتع ق بسرية الجبّي 

 عـن أن يكـون افرتاضـال "بركـال أمحـو"عـاه ف   ي يو ما ادّ  وبعو ..

 ؟؟برهان وال وال   ة ،ال دلي  ع ي اوختميجال  اوفجون

 ؟ن أين مج  ابن إسحاق مادته د يتاب السريةِم

 ، فيـ عم أنّ ىل ابن إسحاق ويُعـن يف قيمـة كتابـ   الكاتب عويتج  

، وإنـام أدخـ  ن مصـادر مواوقـةابن إسحاق مل يستمو مادت  الع مية ِمـ

 .ق ب ريس صحيحة، ليس وا مصور يواس في ا مادة غ

قــة مــن ابــن إســحاق أدخــ  يف الســرية مــادة م     عي أنّ يــوّ وذهــب 

، كـام  عـ  روايتـ  عـن التاي  واألفكـار السـايوة يف عرصـه  القص

 أبجاء الي ود الذين أس موا مما يلعا ويق   من دروة الثقة يف سريت .

اه هبـذا اخلصـوصولجتاب  مع  عرح دس  ، والتـي ال سـجو وـا إال عاوس

ـــرس تس  ـالتخميجـــال كعادتـــ  االفرتاضـــال و ـــاًم مجـــ  خلُ س  و أســـاتذت  ُس

واحلاالل التي مل يكن ابن إسحاق : )إذ يقول ـ،املسترشقن ومج   م 

معروفـة واابتـة "د في ا إسجادًا هي أوالً احلـاالل التـي تتع ـق بـامدة يورِ 
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، وهــي احلــاالل التــي يســتمو في ــا "بصــورة تغجيــ  عــن تقــويم إســجاد 

التاي  واملادة التق يوية التي كان ُكت اع السـرية مع ومات  من القص  

عوهنـا مل ـاهيم م اخلاصـةوامل لـي ون إلي ـا ، والتـي كـانوا يغاز، يُو 

 .نتايج بحوا م اخلاصة

ــود إســجاد بالجســبة لــبعض  النرررت أن نفررض لــذل   أن عــوم وو

األ ـوا  الكـهى املتع قــة ببجـي قريةـة ومعةــم األ ـوا  امل مــة يف 

 "القصـ  التـاي "  بتـ هنا مـن بن إسحاق استمو مادتس خيه ي يو أن ا
وحيق لجا أن نتـذكر هجـا ا ـام اإلمـام مالـ  البـن إسـحاق ب نـ  يـرو، 

، والـذين  عـن أبجـاء الي ـود الـذين أسـ موانقـالً  ملسو هيلع هللا ىلصغ وال الرسـول 

 .(203)( قص  بجي الجلري وبجي قريةة وخيه  ةوا 

 .(204)  وقو كرر ن س امللمون يف مواض  عوة من كتاب

ــ  أوهامــًا يف إن هــ ــ  يف أوهــام، أو أسدخس ــ  رأسس ذا الكاتــب قــو أسدخس

 رأس ، ويريو أن  ع  مج ا  قايق !!

ــام فقــد  ونحــن ال نــرى ــا    ــًا ع ميــة  تــو نجاقتــ ا؛ وإن أمامج

ى عريلةً  ، ومـ اعمس أبعـوس مـا تكـون عن الولي  والههان ، عاريةً دعاوس

 .عن الواق 

 

 

                                      
 .34 ص ،حممو والي ود( 203)

 .135، 133، 108،  36 حال: صـ عىل سبي  املثال ـ ر جةس يُ ( 204)
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د نظــر  -ابــن إسـحاق  أمثلـة مــن القصـش الشــاص  د عصـر    

 الكاتب ـ:

ـر قور ع يجا الكاتب كثريًا من الويوف     واجل و، ف م ي بـ  أن فسلس

ـ ر أمث ة لألفكار التي كانـ  سـايوة يف عرصـ ابـن إسـحاق كس  ، وذس ن سس 

 بحسب زعم  ـ.

وقصـ  شـايعال أفكـار  أنـ  هذا الذ، زعـمومن  ة  العااِِر أّن 

ال  قـايق أخـه هبـا القـرآن هو إ كان  سايوة يف عرص ابن إسحاق، ما

 الكريم، سجتري إلي ا اآلن.

يقول ؛ ، وردل بت ن بجي قريةةيف معرح تكذيب  لرواية صحيحة

هذه اإلشارال الثالاة التي  استجادًا إىل ومن  ملحتم : )"بركال أمحو"

، أن يكون ابن إسـحاق قـو لرواية األص ية أل وا  بجي قريةةتسبق ا

أو  ـ، أ، أهنـم تـ ن الي ـودان  سايوة يف عرصـه بت ار باألفكار التي ك

أن نبي ـا ملسو هيلع هللا ىلص فـون قبـ  مـيالد الرسـول عرِ كـانوا يس ـ  عىل األقـ  أ بـارهم

، وأن أ بارهم أخهوا مرشكي قريش، بالرغم من سُيبع  بن العرع

ــن ادذلــ  أن  ــج م أفلــ  مــن دي ــ  ي ــث س م بإل ــؤمن ِم ــذ، ي لرســول ال

 .(205)(وا و

القول ب ن أ بار الي ود كانوا عىل ع ـم  أنّ  اجل وُل   يع م الكاتُب أمل

زمـن الجبـّي املرتقـب قـو  ، وأهنم كانوا يعرفـون أنّ ملسو هيلع هللا ىلصمبع  الرسول ب

                                      
 .133 ص ،السابق( 205)
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وإنام هـي  من األفكار التي كان  وليوة عرص ابن إسحاق؛ ، ليسأطّ  

 ذكرها اهلل يف القرآن امل يو ؟! التي قايقمن احل

ااَءُهْم : ﴿أوليس قو قـال اهلل تعـاىل َِ اا  ََّ َ ِ َول نَِتااب  ِماْ  ِعْناِق لَّللَّ
ا  ََّ ِيَ  َكَعُرول فَلَ ا َمَلُهْم َوََكنُ ل ِمْ  َقْبُل يَْسَتْعتُِح ََّ لََعَ لَّلَّ ََ ِ ق  ل ُمَدقِّ

ِ لََعَ لظََْكفِِري َ  اَءُهْم َما َعَرفُ ل َكَعُرول ِِِ  فَلَْلَنُة لَّللَّ َِ ﴾(206). 

ِيَ  آصَيَْناُهُم لظِْكَتاَب يَ : ﴿وقال سـبحان  اا َيْلرِفُا ََّ لَّلَّ ََ ْلرِفُ نَاُ  َن
 ََّ َُ َقَّ َوُهْم َيْللَ

ْ
َُ ََّ لْل ْبَناَءُهْم َوإََِّّ فَِريًقا ِمْنُهْم َْلَْكُت

َ
 .(207)﴾ أ

اا َيْلرِفُا ََّ : ﴿وقال و  ش ن  ََ ِيَ  آصَيَْناُهُم لظِْكَتاَب َيْلرِفُ نَُ  َن لَّلَّ
ْنُعَسُهْم َفُهْم ََّل 

َ
ول أ ِيَ  َخِِسُ ْبَناَءُهُم لَّلَّ

َ
 .(208)﴾ يُْؤِمُن ََّ  أ

 ـ، وأهنـم ملسو هيلع هللا ىلص ديج م أفل  من دين حممو ويف ش ن إخبار الي ود ب نّ 

: مج  طريقًا، ن ل قولـ  تبـار  وتعـاىلملسو هيلع هللا ىلص ـ أهوى  من الك ر  اومعىل 

ِْباِت ﴿
ْ
وصُا ل نَِدامًبا ِماَ  لظِْكَتااِب يُْؤِمُنا ََّ ِِا 

ُ
ِياَ  أ لَْم صَاَر إَِ  لَّلَّ

َ
أ

 ِ اُغ ِت َويَُق لُ ََّ ل ََّ ِياَ  آَمُنا ل وَلظ ْهَقى ِماَ  لَّلَّ
َ
يَ  َكَعُرول َهُؤََّلءِ أ ِ َّلَّ

 .(209)  ؟؟؟﴾َسبِمًل 

                                      
 .89: بقرةسورة ال( 206)

 .149: رةالبقسورة( 207)

 .20سورة األنعام: ( 208)

 ، وأســباع1/513العةــيم البــن كثــري : ت ســري القــرآن ، وانةــر51: ســورة الجســاء( 209)

 -، مُبعــة األنــوار املحمويــة 155 - 114 الجيســابور، ص بــن أمحــو الوا ــوّ،  عــلّ  ،الجــ ول

 .م1984 هـ1404القاهرة 
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أن هذا إخبار اهلل تعاىل يف القرآن، قب  أن  "بركال أمحو"ف   يع م 

 أم ال يع م؟ ملسو هيلع هللا ىلصابن إسحاق، وأن  تعاىل أو و ب  لرسول   عرُص  ي  س 

 إن كان ال يع م فام أو    ..

  أخبث  ..وإن كان يع م ويت اه  فام

 :لرواية عن أبناء اليهود الذين أسلمواا

فـإن  ن بعض أبجاء الي ود الـذين أسـ موا؛إسحاق ع ا رواية ابنِ وأمّ 

، ويعتـ  كثـريًا ا مُعجًا يف   ية سرية ابن إسحاقالكاتب  ع  من هذ

 بانتقاد اإلمام مال  ل  يف هذا األمر.

كتاع قو أوـازه فإن الجق  عن أه  ال ؛ن ع ي و  ونحن نقول ل : هس 

 .فيام ال يتعارح م  القرآن والسجةالع امء 

قـو  ملسو هيلع هللا ىلص ب ن الجبّي  روايت  عن أه  الكتاع ل    ةوابن إسحاق يف 

، ايي ، فيام ال يتصادم بكتـاع أو سـجةرخ  يف التحوي  عن بجي إ 

 .وال يتعارح م  أص  من أصول اإلسالم

مـرو أّن الجبـّي  ، ل َعاِنِّ َولَاْ  آيَاةً َِلُِّغا »: قـال ملسو هيلع هللا ىلص عن عبو اهلل بن عس
ثُ ل َعْ   لئِمَل َوََّل َحَرجَ وََحقِّ  ، َِِِن إِْْسَ

ْ
ًقل فَلَْمتََب َّأ َِّ َّ ُمَتَل َوَمْ  َنَاَب لََعَ

 .(210) «َمْقَلَقُُ ِمْ  لنلَّارِ 

ن م ِمـس س   عمن أس روايتس  "ابن إسحاق"عىل  "بركال أمحو"ر كِ ج  ام ه  يُ 

                                      
، رقـم  6/572بجـي إ اييـ  ، فـتر البـار،  عـن رِكـ، ع مـا ذُ ألنبيـاءا رواه البخـار، يف  ( 210)

3461. 
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 ؟رشعّي  ر  الي ود ألم   أبجاء

 كال ..

ُعــن يف عــوالت م ، ف ــو ينــ  يتــك  يف مصــواقية مــا خُيــِهون بــ إ

 "ابن إسحاق" بًا عىل إيراده ا امس معقّ ـ يقول  ب س وع غري مبارش؛  ي 
 :ـب ن  يرو، عن أوالد الي ود الذين أس موا 

كـام سـجرى  ـن نعـرح ملخت ـا الروايـال التـي  ـوهذا اال ام "

ـ وإذا كـان صـحيحًا أنّ مل يكـن بغـري أسـا ،  ـ أوردها ابن إسحاق ن مس

ن واوـب مِ  دين ليسوا بالرضورة حم  شب ة، فإنّ  ن دين إىليتحولون مِ 

 .ا  يء عىل لساهنم حتريًا دقيقاً خ أن يتحرى ماملؤر  

إن كان إيامهنم بالـوين  ـالوين اجلويو تعجي أهنم  و قيقة حتووم إىل

ــادقاً  ــو ص ــر  كــانوا ال يُ  ـ اجلوي  م ــتِ ق
ِ
ــاء ــاس أبج ، وال م األولون موق

عــىل اعتجــاق الــوين وا وــِه ا إذا كــانوا قــو أُ ، أّمــ ــم م وال عم س سياســتس 

ن يتهأوا ممـا صـور عـج م ن  سن السياسة أ، فقو كان مِ اجلويو إوباراً 

 .من أعامل

ر ونق  أ وا  ماضـي م أو وم ام يكن من أمر فإن مجحاهم يف تذكّ 

ال التـي قامـ  مايض أسالف م الذين كـان وـم دور مبـارش يف الج اعـ

  ـو بصـورة غـري مقصـودة ّقـعس ، يُ  م وبن إخـواهنم يف الـوين اجلويـوبيج

 .(211) "التحقق من صحة الوقاي  م مةس  ـ وأ يانًا عن قصو

                                      
 .32حممو والي ود، ص ( 211)
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دونـ  الـذين كـانوا ي و   ول مـرء أن يتسـاءل: ومـا بـاُل "وقال أيلًا: 

، ه  كانوا عىل ع م هبـذه األ ـوا ؟ يعجي ابنس إسحاق[ باملع ومال]

ـأمل  ن تكن  الت م الج سـية جتع  ـم حيـاولون الت ـوق يف الـوالء عـىل مس

 .(212) "يق ما يذكرون  عن هيود املويجة؟ن العرع بتجمأس موا مِ 

 يـ   ؛ن أبجاء الي ـودهذا الُعن يف الرواية عمن أس م مِ  فانةر إىل

تمـ  أهنـم يجكـرون ، فاملحهنم إن كانوا صادقن يف إسـالم مإن  يقرر أ

ــ س أســالفِ  ــي مأفاعي ــانوا غــري صــادقن يف ،  م، ويتحــام ون ع  وإن ك

ممـا صـور عـن أسـالف م مـن  ؤس ة رون التـه  ر أهنم يُ ، فاملرو  إسالم م

ـأعامل وترصفال ـعس هم يف الروايـة يُ ووـودس  ي أنّ عِ وّ ، ام يس و مـن م مـة ق 

 املؤرخ يف التحر، واالستيثاق من صحة املرويال.

ن بجـي  م من أه  الكتاع مِ عمن أس "ابن إسحاق" ذس أخ   والواق  أنّ 

مـن م مـة املـؤرخ يف التحقـق مـن   ال ـب ، ـ و ق  عس قريةة وغريهم ال يُ 

ـ ـ كـام يـ عم الكاتـب ـصحة الوقاي  واأل ـوا   ـن أس ألن مـج م مس م  س س 

ُ ن إسـالم ُس و س  و إال ، ف ـو  يجنيـذ مل يتـ ملسو هيلع هللا ىلصبصـحبة الجبـي  فس ، ورشس

رِو، إال الصوق  .باحلق، وال يس

ن أبجاء الي ود الـذين إسحاق مِ  ى عج م ابنُ وس الذين رس  وإذا ذكرنا أنّ 

وإنــام شــارك م  ه مــن أ ــوا ،و  وس أســ موا مل يت ــردوا بروايــة مــا رس 

ونـوا مـن أهـ  الكتـاع ق م يف روايت ا كثريون سواهم ممـن مل يكوصو  
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غ عىل اإلطالق  .الذين أس موا؛ ف م يكن لتتكك  أ،  مسو 

ذين الروايـة عـن أوالد الي ـود الـ إنّ  ـ: بحـق ـب  نستُي  أن نقـول 

املـؤمجن  ، وأم  "عُيـة القرفـّي "، و"عبـو اهلل بـن سـالم"أس موا مثـ  

، لـيس ممـا هم، وغـريِ ملسو هيلع هللا ىلصالجبـي  زوِ   "أخُـب بـنِ  ّي يسـُ   بجـِ   ص يةس "

، وإنـام هـذا ن مصـواقية سـريت   مِ ق   ، ويُ بسبب  ابن إسحاق عاع عىليُ 

وع يـ  فيكـون هـذا ممـا  بـال،ان باع الروايـة عـن شـ ود العيـان األم

د ب  صحي ة ا ام  ذ سـبياًل ل تتـكي  خس تّ ، ويُ حيسب ل ، وليس مما ُتسو 

 .يف مصواقيت 

 تضليل ومغالطات حول تاريخ ت وين السرية النبويةرابعا: 

نال سبقت  موو   ب ن السرية الجبوية، وّ ن دس مس  أولس  ابُن إسحاق مل يكن

ـاملصـادر نس ، وعـن هـذه عىل دروة عالية من التوايـق  ،إسـحاق   ابـنُ قس

ِرّ، وأمثالِ  وأفاد ه   .مج ا ومن الع امء األابال كال  

 نأساتذت  املسترشق م  "حممو والي ود"ولقو  اول صا ب كتاع 

نـ  إال يف عرصـ ابـن و  دُ مل تكـن قـو بال عم ب هنا  وا يف السرية؛أن يُعج

ـ، ومِ ع أ واا ا بام ي يو عىل ماية عام، أ، بعو وقوإسحاق م تكـون ن اس

 ـ ب عم م ـ.ن مصواقيت ا كثريًا مِ  ول  قس فس 

اــورال الي ــود يف صــور الوولــة ف ــي معــرح  ويثــ  عــام أســامه 

، ، وهو عرص ابن إسحاق، يذكر أن السـرية مل تكـن قـو كتبـ العباسية

، ولكن قبـ  أن تكتـب السـريةال رتة  هذه ا خاللمّ  وق   ويف : )فيقول
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ب صـ  ان الـذ،  سـير يف املركـ  الي ـودّ، و أن  املعس اد   ف ر هيود، اان  

 .(213)كان قويًا ... ( 

تتــكيك  يف بعــض األخبــار التــي أوردهــا ابــن إســحاق  ســياقيف و

 :بالي ود، يقولملسو هيلع هللا ىلص تتص  بعالقة الرسول 

 "راوـالن"إن ل مرء أن يقرر يف هذا السياق ما خ   إلي  ال ورد )

س   خـالل مل تأ،  قيقة عن شخ ، ما " بعو دراسة متمعجة من أنّ 

كـ  "وهجا   قيقة أخـرى هـي أن  ،"ماية سجة من وفات   قيقة ضايعة
 .(214)( "ن األ وا  يبوأ يف التبود جمرد  ووا   مِ  وس 

 ، واملغـازريس ن ل  أدنو اطالع عىل  ركة الت ليا يف الس  مس  واحلق أنّ 

روا  ِ ، واشــتُ كــانوا قبــ  عرصــ ابــن إســحاق ن ي حــأ أن هجــا  مــؤل  

ـــملسو هيلع هللا ىلصســـرية ومغـــاز، رســـول اهلل بالكتابـــة يف ال س ، ومـــج م مس  ن عـــارصس

ومـن ت ـ  املؤل ـال أفـاد ، ا، وكان وم مؤل  ال يف هذا امل ال أ وااس 

 .ابن إسحاق

ـ، ومـا كتبـ  يُ مريف احلوي  عن هذا األ "فؤاد سي كن"وقو أواد   وّ عس

ا  وأسـاتذت ، ويعـو  ـ يف  "بركـال أمحـو"ومـ اعم شافيًا عىل تتـكي  رد 

 .ـ فلحا جل    وو   أساتذت ذال الوق  

قو كان الج وع إىل ع  املعارف و  ة ـا مـن ل :يقول فؤاد سي كن

                                      
 .29 ص ،والي ود حممو( 213)

 .152 ، وانةر يف ذال امللمون ص42 ص ،والي ود حممو (214)
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مـن الصـحابة  كثـري   كان في ا عـود   بوأ يف فرتة   ،اجلوانب اللياع متعودس 

 .ال ي الون عىل قيو احلياة

سـ   بـن أ  "   الصـحا   ِ ـكتـاع بخـد مؤل   ،من مصادر الواقـو

ن الكتـاع يف  ـوزة   يـوه أو   يـو   يـوه وكـا ،األنصـارّ،  " ثمة

 .حممو بن حييو بن س  

من عرصـ الصـحابة كـان يف  ـوزة   يـو  كتاباً  واستخوم الواقوّ، 

فـيام ـ وفيـ   ،ا احل يو أبـو عمـرو بـن  ريـ  العـذرّ، ذه   ، واسمُ مؤل  

 .  واد  م مة متع قة بحياة الجبي يف أ ت ـ يبوو

ــ ــادة )املتــوىف وكــان كتــاع الصــحا  املتــ ور ســعو ب هـــ 15ن عب

ــ م636 ــجن الرســول يف أ كام ــن س ــاً ، ( ع ــ ال معروف ــرن  ال ي يف الق

ابجـ   كتـاِع  أسـا س  ـ عىل األرور ـوكان هذا الكتاع  ،الثال  او ر،

مـن هـذا  ، وكانـ  نسـخة  صـحابي ا هذا االبنِ  و كونُ مؤك   ، وغريُ سعيو

لــوى   ــرّ،  ــ  مووــودة يف أوايــ  القــرن الثــاين اوالكتــاع بخــد مؤل  

 "رش بيـ  بـن سـعيو"بن التابعن سار ن ، ومِ   يوه سعيو بن عمرو

 ة أ ت  يف الت ليا يف املغاز،.عىل سجّ 

أن كتب املغاز، كانـ  مجترشـة يف وقـ   رّ، ه  يتلر من خه ل    و

م( قـو 705هــ/86ـ  م685/هـ65 مروان ) مبكر، وأن عبو امل   بنس 

و أ و أبجاي ، فقو كـان ابجـ  يميـ  ه بييف املغاز، وووس  أمر بحرق كتاع  
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 .  (215) ةإىل مُالعت  أكثر من مُالعة القرآن والسج

ــتُ ـــ  "سـي كن"ـ كــام ذكــر  السـرية الجبويــة نّ إ ن أقــوم أشــكال ِمــ وّ عس

األول  ن يف القرن عودًا من املؤل   عجو املس من، وأنّ  التووين التارخيّي 

   او ر، قو اهتموا بالت ليا.

  ن القوامو سعيو بـن سـعو بـن عبـادة اخل روـّي ؤل  ن هؤالء املمِ و

ــاة الرســول    ـم 634هـــ 13، وســعيو بــن املســيب )ملسو هيلع هللا ىلصاملولــود يف  ي

(، هــ98م أو 715 هــ97، وعبيو اهلل بن كعب املتـويف )م(713هـ 94

، وأبـان م(721 هــ103  ـم  640هــ 19وعامر بن رش بي  التعبي )

، وعـروة عىل خالف يف ذل هـ( 105 هـ96بن عثامن املتوىف بن عام )

، وعاصم بن عمر بـن قتـادة املتـوىف سـجة هـ(94بن ال بري املتوىف سجة )

، (م758 هـ124، وابن ش اع ال هر، املتوىف سجة )م(737 هـ120)

يف العرصـ  ا وـام   مؤل   أكهس  وّ عس يُ ،  تو إن  لس وكتاب  يف املغاز، مت ور

 .(216) األموّ، 

ن ، ونق وهـا عـوالسـري نـوا املغـاز،س وّ هم قو د ون وغريُ هؤالء املؤل  

نوا متــاركن يف  وادا ــا ، وكــاالصـحابة الــذين عايتــوها وشــ ووها

                                      
ــاريخ( 215) ــر  ت ــرتا  الع ــؤاد ال ــو األول، ف ــاين صســي كن، امل    24  - 20 ، اجلــ ء الث

 -ة اإلمـام حممـو بـن سـعود وامعـ. حممود ف مي   از،، ، ترعة دتصار، وفي  مراوع باخ

 .  م1983 هـ1403السعودية 

ــ باختصــار وترصــف 87 - 65 ، ن ــس امل  ــو واجلــ ء صالســابق( 216) ــي  ، وفي مراوعــ  الت

 أخذها عج ا.
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 . ا م استقو ابن إسحاقن مؤل  ، وعج م ومِ ووقايع ا

وأسـاتذت  املسترشـقن  بق يتلر لجا أن تتكي  بركال أمحوومما س

عـو مـرور ب إال بكتسـأهنـا مل تُ   عمب الجبوية،   ية السريةمصواقية ويف 

من ماية عام عىل أ واا ا، ليس ل  أسا  من الصحة، وتو لـ   أكثرس 

 .البحو  الع مية املوا قة

نـ  قبـ  عرصـ ابـن و  قـو دُ  السرية الجبويـةس   قيقة أنّ  وباإلضافة إىل

هجــا   قيقــة أخــرى تلــ ي قــوة و  يــة عــىل عمــ  ابــن إســحاق، 

اي ؛إسحاق و ، وذاكرة ة قويةذو،  افةأال وهي أن العرع كانوا  ُنةسرس

بمعجـو  ـ، ألن األميـة احلرفيـة واعية، يتمي ون بذل  عـن بـاقي األمـم

ل عـىل احل ـأ و  ـ كانـ  فاشـية فـي م، فكـان املعـ عوم القراءة والكتابة

 .واالستة ار

هـذا الع ـم  وتوريـِ   ،املغاز، والسري ونرش اهتامم م بتع يم ام إنّ 

 .فاً ل جاشنية ب يو، أساتذة أك اء كان م حو

ـعس كام نُ  ،و اياهملسو هيلع هللا ىلص  الجبي   م مغاز،س ع   كجا نُ "احلسن:  بنُ  ال عل  ق م   

 .(217) "ن القرآنمِ  السورةس 

مؤل  ــال   الســرية الجبويــة وووــودِ  تــووينِ ابــولس  وهكــذا نــرى أنّ 

ــ، ومواوقــة  في ــا قبــ  عرصــ ابــن إســحاق ــة   العــرِع   س متي  ، بــذاكرة قوي

                                      
 ّ، اخلُيـب البغـواد أبـو بكـر أمحـو بـن عـلّ ، اجلام  ألخـالق الـراو، وآداع السـام (217)

، البوايـة الريـاح –مكتبـة املعـارف ، د. حممـود الُحـان قيـق، حت2/195 هــ(463 )املتوىف  

 .3/241والج اية 
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م ـا خ  ـًا بتع ـيم املغـاز، وتع ّ  املسـ من األوايـ  اهتاممس باإلضافة إىل 

، عن س ا؛ ك   هذا قو أس م يف إ ـاد مجـاخ  ع مـّي، ووـو  اقـايف  واع  

هيـ  الةـروف ، والجبوية ب دق ما يكون التوايقن السرية يتووأعان عىل 

 واحل اأ ع ي ا من التبود واللياع.، لتكون أدعو إلنصاف احلقيقة

ن  الة  ﴿وهذا ما نراه واقعا، 
كِ لس ُوونس وس اِل اهلل ِ  س حس   .(218)﴾ املِِنس بِآيس

 واليهود التشكيك د وقوع حروب بني الرسول رابعا: 

د رس مـا وس  ادعاء أنّ  إىل "حممو والي ود"ب  لقو ذهب التُد بكاتب 

ـ، و ربِـمـ  الي ـودملسو هيلع هللا ىلص بت ن غـ وال الجبـي  ن   هبـم ِمـ  وـم، ومـا  س

قصـ  ت ـ  احلـروع  ، وأنّ ه ايم يف ت   الغـ وال، مل يكـن صـوقاً 

ـ كـ    ق  بقصو إرهـاِع    والغ وال لُ  الي ـود    مـنل لـ  ن ُسـسـو  ن تُ مس

ا كانـ  عبــارة عــن رســالة موو ــة إىل ، وأهنــبمجـاوأة الوولــة العباســية

ون ن ــس مصــري بجــي قس    ، بــ هنم ســيس اخلــارون عــىل الوولــة مــن الي ــود

 قريةة وبجي الجلري.

 أنّ  اررتاض  ، غرِ ع ما يُ : إن هجا  من األسبا"بركال أمحو"يقول 

ذل  بجـي قريةـة أوالً وقبـ  كـ  ، وكـ  بجي قيجقاع وبجي الجلريقص

ور ما أريو وا أن تكون ، بقس ملسو هيلع هللا ىلص، مل تكن و ءًا من مغاز، الرسول  ء

عيسـو  ب نـ  إذا وـاء ابـنُ لي ود اإلمهاطورية العباسـية )  اً إنذارًا موو  

                                      
 .33سورة األنعام: ( 218)
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 .(219)( جي قريةةب    ش فةُ ؤِص كم كام استُ آخر فستست ص  ش فتُ 

أن ما رواه املؤرخن املس مون بخصوص أ وا  الج اع  ويتري إىل

ــن الرســول  ــو شــابس  ملسو هيلع هللا ىلصب ــا  ُ والي ــود، ق  وز،واكتج ــ  الت ــا، التحري

 :، فيقول يف موض  آخروابتعو عن الوقة

، وت ســري لقــو نتــ ل عــن تكــرر ذكــر الي ــود يف القــرآن الكــريم)

، وعـام ونمـو الرشـيعة اإلسـالميةملعامالل ، وت ايو اامل نين األواي 

وهيود يثرع  ملسو هيلع هللا ىلص و  من جتاوز يف رواية أ وا  الج اع بن الرسول 

ــود يتــوهبا ا ــن املســ من والي  ــة ب ــال الويجي لتتــوي  صــورة ل خالف

 .(220)( والتحريا

ــول: ) ــم يق ــود مل حيــو  ا ــن املســ من والي  ــل ب إن الصــوام ال ع

، ال قـة، وُكّتـاع السـرية عىل قيـو احليـاة، وإنـام يف فـرتةملسو هيلع هللا ىلص والرسول 

ــوي  قــرءوا  ــامعوا احل ــرآن وو ــاز، وم نــو الق الع ــو "ورواة املغ

بكـ  مـا  هـو املقصـودس  ملسو هيلع هللا ىلص، واعتهوا الرسول وكتابال الي ود "القويم

 .(221)( ووووه مجاسبًا في ا من إرهاصال

  !؟ضجقس أهكذا تقرر  قايق التاريخ، وبمث  هذا أيلًا تُ 

ـــ وبت ويـــِر كاتـــب  مـــول س ، وحتـــ  و اخليـــاالل عـــىل الواقـــ تسُغس

                                      
 .30 ص ،حممو والي ود( 219)

 .202السابق، ص ( 220)

 .205 ص ،حممو والي ود (221)
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 االفرتاضال حم  احلقيقة ؟!

 .كان ذل  كذل  فعىل الونيا الع اء إن  

، ر وـوم تارخيجـااملسـت وس  يسري ع ي  هـذا الكاتـُب  مج ج ع مي   وأّ، 

 ؟والتتكي  يف  قايق  واوابت 

بـ هنم  ـعـىل اخـتالف ختصصـا م  ـام إنـ  يـت م كافـة ع ـامء األمـة 

 .والي ودملسو هيلع هللا ىلص و بوقوع أ وا  تصادم بن الرسول سم  اخت قوا ما يُ 

 ـ ختـّ  نةـره املوفج  السـء، يف  ـوعىل هذا فالرواة املس مون ك  م 

وامًا وـرى بـن املسـ من والي ـود يف امـة ِصـ عوا أنّ ألهنم ادّ ؛ كذابون

يج ـي أن يكـون  ء مـن  "بركال أمحـو"، والعالمة ملسو هيلع هللا ىلص ياة الرسول 

 وق  !!قو هذا 

بتـ ن روايـة  امل عـومِ الكـذع  ـا عـىل هـذا ك    ألمـةُ ا ف   تواطـ ِل 

، اــم وــاء ملسو هيلع هللا ىلصأ ــوا  تصــادم بــن املســ من والي ــود يف عرصــ الجبــي 

املسترشـقن  ال مـان، صـجيعةُ  ، وأع وبـةُ العرصـ القـرن، وفريـوُ  و يوُ 

، ويجقذنا من الغ  ة أو ، ليكتا هذا الت وير"ال أمحوبرك" م وعمي ُ 

قـة بع ـامء املسـ من، الـذين رووا غـ وال الث رف س  التغاف  عج ، ويع نس 

بـن املسـ من  م  الي ود، أو ما يسمو ب  وا  صـوام فعـلّ  ملسو هيلع هللا ىلصالجبي 

 ، كان عىل أاره أن أوالهم من املويجة ؟!!ملسو هيلع هللا ىلصوالي ود يف  ياة الجبي 

 .ع يب، وما سمعجا ب  يف األولن، وال يف املت خرينإن هذا ليشء 

حممــو "ا صــا ب كتــاع أهــذه هــي الجةــرة اجلويــوة التــي ط ــ  هبــ
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 ؟  "والي ود نةرة وويوة
ا إهنا نةرة وويوة، ولكج ا من  و ق  تس يجةـر البصرية،  مُمو ِ ، أسع 

ُهـم  الس : ﴿ولكج  ال يبرص، وصوق اهلل القاي  ي ـ س وس ج ُةـُرونس إِلس اُهم  يس رس تس وس

ونس   .(222)﴾ ُيب رِصُ

ــنةــرة ســ يمة مــن الغِ  قــو ُرِزق "بركــال أمحــو"أن ولـو  ي اوة التــتس

تتـكيك   أنّ  در ، ألشعة اإلنصـاف مـن الوصـول إىل الق ـبحت ب أ

ــي  ــمــ  الي ــود ملسو هيلع هللا ىلصيف غــ وال الجب ــن  فعــل   وام  ِصــ    ــوو س ، ون يس ب

ا امــ   وأنّ  ،، ال يقــوم عــىل أســا  مــن الصــحةوالي ــودملسو هيلع هللا ىلص  الرســول

 ح، وساقد.رِ غ  مُ  ا ام  إنام هو  ؛هذا ل مؤرخن املس من بت  يق ك   

، رأي ، وبُالن تتكيك  ون يـ  لت ـ  األ ـوا  ويك ي لبيان فساد

 فعـل   وام  ِصـ و وقـوعس   وأّكـ  قو س ّ القرآن الكريم ذاتس  أنّ  أن نتري إىل

ن األمث ة عىل هذا سورة ، ومِ ملسو هيلع هللا ىلص، يف عرص الجبي بن املس من والي ود

اهلل  ، وأنّ لـري، التي تلمج   ويثًا عن الصوام م  هيود بجي الجاحلرش

 يـ  يقـول ، ِمـن ق ـرهم وإوالي ـم مـن املويجـةمن ن املس تعاىل مكّ 

ْ  تعاىل: ﴿
هت ًتَيررت ت رن  

ر ت  ل وتَتررت ت مت رن  َأه 
و  مت يَن َكَفريم

َيَج  لَّرذت َ   لَّذت  َأخ  هم

رَن   ْ  مت م قم كم ْ  حم َ تمهم
ْ  َمرتنت م جم   َوَظنُّ   َأكَّ ْ  َأن  ََي يم ت َمرت َظنَن تم ْش  لت  ْل َ َوَّ

 متألت

ْم   رر َن  ممَاَأَترررتهم ام ررَ  َيم يت ع  ْم  ليُّ ت رر مت لم رربم   َوَقررَذَف يفت قم
ررن  َحي ررثم ََل  َي َتست

مت

َا َقررت ت  و  َيررتأمويلت  أل  م َتوت َي َاررتع 
نت مت    مل مرؤ 

ردت ْ  َوَأي  هيت
دت ْ  اتَأي  يم ََتم َا َأن   وام َوَلر  

                                      
 .198: سورة األعراف( 222)
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ْ    ممَكَتَ   َيرت َوََلم ن  ْ  يفت  لدُّ َمم ََ َلَ ذَّ اَل ْم  ْل َ َيةت َعرَذ  م  لنَّررت ت  َعَلي هت خت  و يفت  آل 

ْ  َارتقُّ     م َك اتَأكَّ
َشرتقم   مََذلت ِم َوَمن  يم َ ررت ت  مََاإتنَّ   مََوَ تم َل يدم  ل  ت  وَاردت

نت  رت َابترإتذ  ر َلتَ َمةإ َعرَ  أمصم
تممم َهرت َقرتئت ينٍَة َأو  َتَيك 

ن  لت
ْ  مت تم َ    متَمرت َقَط   رات يمف 

َولت

 .(223) ﴾  ل َفرتتت تيَ 

بـالي ود  ، ومـا  ـّ   غ وة بجي قريةةويف سورة األ  اع إشارة إىل

يَن م لأل ــ اع، فيقــول تعــاىل: ﴿مةــاهرِ   في ــا وــ اءس  ررَاَل  لَّررذت َوَأن 

رَ   ع  ْم  ليُّ ت ر مت لم ْ  َوَقرَذَف يفت قم ريهت
رن  َصَيرتصت

ن  َأه  ت  ل وتَترت ت مت
ْ  مت وهم َظرتَهيم

ونَ  م
تملم َن َوَتأ ِست رت َت   ي إ رت  َايت ي إ ْ   وَايت رَ  ََلم ْ  َوَأم  َيررتَ هم

ًت ْ  َو َضرهم ْ  َأ   َ َثوم َوَأو 

رت ََل  َتَطئم َهرت َوَكرتَن   ضإ ييإ  ممَوَأ  
ٍَ َقدت  .(224)﴾ َعَ  كم م يَش 

 رع   تـاُع    كِ  ّ ، فيام سس واءت  يقول الكاتب صا ب الجةرة العس فامذا 

ود يف  ياة خـاتم  والي بن املس من وام  ن وقوع ِص ، مِ األرح والسامء

 ؟األنبياء؟

 اروًبُهيانت ادعاء أا اهلجرة النبوية سادسا: 

 السرية الجبوية عـىل أهنـا سـرية   إىل "بركال أمحو"وِمن مجُ ق نةرِة 

 ملسو هيلع هللا ىلص ، ومن مجُ ق احلوي  عن الجبـّي ال ص ة وا بالو ي اإلوّي إنسانية 

ام هـي كـــ ملسو هيلع هللا ىلص ، مت اهاًل خاصـية الـو ي يف سـريت  اعادي   ارًش بس  بص ت 

ـذس  ؛وـم هم الـويف   م في ا ت ميذُ عس وتابس  ـ عقيوة املسترشقن ر أن او ـرة كس

                                      
 .5  - 2: سورة احلرش( 223)

 .27 - 16سورة األ  اع: ( 224)
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ة ص ة وا أي تري إىلأن ي ِمن غري، رارًا من الك اركان  فِ  املباركةس  الجبويةس 

 ن اضـُ اد مكـة إىلِمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سـوُل ر لقو فـر  ": بالو ي اإلوّي، فقال

 .(225) "أمن يثرع

، حمـض   او رة عىل أن  ترصـف إنسـاين  وهذه الجةرة املخت ة حلاد

ــيال  ــ مُ ــوع   شــخ      هــروعس عــوو كونس ــ ِم تكــن نةــرًة ، مل ن أعواي

 .، ام تابسعس م ع ي اق  هبا املسترشقونسبس  ؛ ب "بركال أمحو" ًة منربتكس م

، يف كتاب  عن  ياة حممـو "ألويس اشهن ر"ممن قال هبا املسترشق و

 .  (226) "املويجة اوروع إىل" ي  أط ق عىل او رة 
يف كتـاع لـ  أيلـًا عـن  "نولوكـ  "وكذل  املسترشق األملاين املعـروف 

ـ،  ي  قّس " ياة حممو" وان ال صـ ن ، ووـاء عجـصـولسـبعة ف   إىلم كتابس

 :الثاين والثال  هكذا

 .ور الجبو،  تو هروب  إىل املويجة: من الة ال ص  الثاين

 .(227): من اوروع  تو موقعة أ و ال ص  الثال 

ـ ـوهكذا حي و ل مسترشقن ومس  م مثـ  سـ كس   مس  ـم وسـ س  ّ لس  ّا ن لس

 .ارارً وفِ  اهروبً كان   هنا ب الجبويةس  او رةس  وامُ ِص يس أن  "بركال أمحو"

                                      
 .104 ص ،حممو والي ود( 225)

ــيُ ( 226) ــة 164 زقــ وق ص .حممــودر: اإلســالم يف تصــورال الغــرع، دجةس  -، مكتبــة وهب

 .م1987هـ 1407األوىل  ، طالقاهرة

 .166 ص ،السابق( 227)
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، فام كان  او ـرة فـراًرا، ولـو ل واق  ، ومجاف  وهذا جماف  ل حقيقة

ـ مـ  ووـود الـوواعي امل عـوم  ـف امذا تـ خر هـذا ال ـرار  كان  كذل 

عرشـ عامـًا يقـا، في ـا االاـة قـو بِقـيس  ملسو هيلع هللا ىلصالجبي إّن  ؛  ي مل ِّحِة إلي ا

ـ ،ن مع ن آمس االضُ اد هو ومس  ، وألوانس صجوف األذى ع بـ مر وس مجـذ صس

 ؟!ر بوعوت  س  ، ووس رب  

م   الــذين مل يتحم ــوا عجــ  الك ــار وعــوواهنس وقــو نصــر أصــحابس 

ىل احلبتـة ألن في ـا ن آمن باإلسالم، ب ن هيـاوروا إمس  ك    ضوّ  ومس ُت الغس 

، وهاوروا إلي ا ه رتن، كـام هـو م يف وواره أ وة س ، ال يُ م ِكًا عادالً 

  من دخول مكـة بعـو عودتـ  مـن ، وُمجِ  هو ن ُس ةااب  يف كتب السري

، ر  ــة الُــايا، ف ــم يســتُ  دخووــا إال يف وــوار املُعــم بــن عــوّ، 

األمـر كـان  اب ، لـو أنّ م  أصح  ر  ، ويس رُ هو اآلخس  ف امذا مل يغتجم ال رصةس 

فس رو   ، وهروع أمرس   ؟! اإلوّي  عن الو ي ُمج بس    ترص 

قو بقي يف مكة طوال ت   ال رتة، ومل خيـر   ملسو هيلع هللا ىلصواجلواع أن الجبي 

ن اهلل ِمـ ، ف ـام وـاء اإلذنُ ن لـ  بـاو رة بعـوُ ، ألن اهلل مل يكن قو أذِ مج ا

؛ وإنـام امتثـاالً فـراراً  ليس، البقاع إىل ن س    أ ب  ، وترس رباو رة هاوس 

ألمر رب ، الذ، أع م  كذل  أن  سـي اور، وأخـهه بمـوطن ه رتـ ، 

 .قب  أن ي  س أواهُنا

 .  ب  الروايالوهذا ما صحّ 

ِضس  ب ـا   رس ـِن عس ِن اب  :  اللَّههُِعس ـالس ـج ُ امس قس ُسـوُل »عس ـانس رس ـةس بِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل كس ك  مس

ةِ  رس   
ِ ــاو  ــُ ِمرس بِ ــ ِ ، فس ي  ــِ لس عس س ُأن  ِخلْااِ  ﴿ :وس ُْ

َ
 ُمااْقَخَل َصااَقٍق َوقُااْل َربِّ أ
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ِِن  ِْ ْخِر
َ
انًا نَِدْيًلُمْ  وَأ ََ ََ ُسلْ نْ َلْل ِ  ِمْ  ََلُ َِ  .(228) «﴾َرَج َصْقٍق وَل

ن  الج بِي   أ  عنو و عس ـالس  ملسو هيلع هللا ىلصُموسس ااِرُ  »: قس ََ
ُ
ي  أ

َ
َ ِِ يُْت ِِف الَْمنَاا

َ
َرأ

رٍْض بَِها ََنْل  ِمْن مَ 
َ
َة إََِل أ

ََ ، كَّ  فََذ
َ
ِِل إََِل َ ََ ا ُ َب َو ََ ََ ْو 

َ
َها اْْلََماَماُة أ ، نَّ

 .(229) «فَإَِذا ِِهَ الَْمِدينَُة َيْْثُِب 

 .أه  الع مورؤيا األنبياء  ق وو ي من اهلل بإعاع  

ن   عس ةس  وس اِيتس يِض  عس ـا  اللَّهِه رس ج  س ـالس الج بِـي  .. ـ . مـن  ـوي  طويـ  ـعس قس فس

ااَ  ِ ُ »: ملسو هيلع هللا ىلص َْ َِ ِريااُت َااَر 
ُ
َمااا ، «ْم َذاَت ََنْااٍل َْيااَْلَ َتبَ َااَْلِ إِي  أ َُ َو

اَرَ  قِبََل الَْمِدينَةِ َفَهاَرَ  مَ ، اْْلَ َّ َانِ  ََ ااَرَ  ، ْن  ََ ُة َمْن ََكَن  َورََرَع ََعمَّ
رِْض 

َ
 ، اْْلَبََشِة إََِل الَْمِدينَةِ  بِأ

َ
َز أ ََ َهُ ، بُو بَْ ٍ  قِبَاَل الَْمِدينَاةِ َوََتَهَّ َفَقاا

 ِ ََْذَن ِ  ، لََعَ رِْسِلَك  »: ملسو هيلع هللا ىلص رَُسوَ اّللَّ ْن يُا
َ
رُْراو أ

َ
بُاو ، «فَاإِي  أ

َ
ََ أ َفَقاا

ِب : بَْ  ٍ 
َ
ْل  َ ُْرو َذلَِك بِأ ََ ّم   َو

ُ
نَْت َوأ

َ
ََ ؟ أ  .(230) «َنَعمْ » :قَا

 ملسو هيلع هللا ىلصالرسـول  بـ نّ  رصا ة ا تجُقف ذه الجصوص الصحيحة وأمثاوُ 

ر  مج  سبحان . ن اهللر بو ي مِ وإنام هاوس  ا؛أو هروبً رارًا ر فِ ا هاوس مس    وأم 

 

                                      
افقـ  الـذهبّي، وأمحـو يف وو اإلسـجاد، ريصـحقـال: و 1/3رواه احلاكم يف املسـتور  ( 228)

 .80: اآلية من سورة اإل اء، و1949، رقم 1/368املسجو 

وأصـحابِ  إىل املويجـة، فـتر  ملسو هيلع هللا ىلص الجبـي   ع ه ـرةِ ه البخار، يف   مجاقب األنصار، روا( 229)

 .يفج   :«ِل هس وس »، ومعجو 7/267البار، 

وأصـحابِ  إىل املويجـة، فـتر  ملسو هيلع هللا ىلص الجبـي   ع ه ـرةِ ه البخار، يف   مجاقب األنصار، روا (230)

ود ، واحلسّرة:272،  7/271البار،   .األرح ذال احل ارة الس 
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ــابعا:  ــكيك د أا اهلل أّيــ س ــوَل  التش ــه  ملسو هيلع هللا ىلص هرس د غزوات

 باملعجزات

، ويتك  يف ت ييـو القورة اإلوية عمس س يت اه  متامًا الكاتب  ام إنّ 

 .باملع  ال واخلوارق يف غ وات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل تعاىل ل رسول 

، بـ  (231)عجـو  ويثـ  عـن غـ وة األ ـ اع  فقو جتاه  هذا األمـرس 

 :ك   في  رصا ة، فقال ما نص وش

و كتاُع " ق  في  عن ووانـب  غِ بحويث م املبالس السرية املس مون  وقو عس

ف عـىل القـوة ن م مـة املـؤرخ يف التعـرّ مِ  اإلع از يف غ وال الرسول

 .(232) "ن كانوا حياربون ومس  ملسو هيلع هللا ىلصاحلقيقية ملن كانوا يةاهرون الرسول 

  ــ ملسو هيلع هللا ىلصغـ وال الرسـول الكاتب أن وقـوع املع ـ ال يف  أال ف يع مِ 

ن غـًا فيـ  ِمـ، ولـيس  ـويثًا مبالس ـ أمر  قيقـّي اابـ بت ييو من اهلل تعاىل 

 .اع السرية املس منتّ املؤرخن وكُ  إنتاء واخرتاع

ــوِمــ ــرصيــر القــرآن الكــريم هيــوِ    أنّ ن ســوء  ة  د ، ويبــو   م كالمس

ــ ــةجتاه س ــ  ل حقيق ــر  ، ويس ــوة  و ض تتــكيك  يف أم ــن خصــاي  الجب م

 .، أال وهو املع  اللةوالرسا

هو الذ، حتو  عن ووانب عةيمة من اإلع از  القرآن الكريمس  إنّ 

 .  ن كانوا حياربون ضو أعواي  ومس  ملسو هيلع هللا ىلصيف غ وال الرسول 

                                      
 .131 ص : حممو والي ود،رجةس يُ ( 231)

 .104 ص ،السابق( 232)
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يَُّهاا ﴿: تعـاىل يف احلـوي  عـن غـ وة األ ـ اعومن ذل  قول  
َ
يَاأ

َة  ََ ِيَ  آَمُن ل لْذُنُرول نِْل ُِ لهللِ لَّلَّ اَءصْ َِ ْم إِْذ  ُِ ْرَسالَْنا َعلَْم
َ
ُ  فَأ ُنا  ُِ ْم 

ل لَْم صََرْوَها َوََكََّ  ًُ ُن  ُِ ُيًا َو لُ ََّ َِِدْيًل لهللُ َعلَْمِهْم رِ ََ ا َتْل ََ ِ ِ  ﴾(233). 

، واملس من يف غ وة بور من مع ـ ال ملسو هيلع هللا ىلصوفيام أيو اهلل ب  الرسول 

ِذظَّااة  فَاااتَّقُ : ﴿قــال ســبحان 
َ
ْنااُتْم أ

َ
ُ َِِبااْقٍر وَأ ااُكُم لَّللَّ َ ََ َ َوظََقااْق نَ  ل لَّللَّ

ْم تََُّْكُروََّ  ُِ ُكْم  .ظََللَّ َِقَّ َّْ يُ
َ
ْم أ ُِ ِعَم ِْ ظَْ  يَ

َ
ْؤِمنَِن أ َُ إِْذ َتُق ُ  لِلْ

ظَِن  ِة ُمْْنَ َِ ِ َلئ ََ ْ ْم َِِثَلثَِة آََّلٍف ِمَ  لل ُِ ُّْ ول َوَتتَُّقا ل  .َر َََِل إَِّْ صَْدِِبُ
اا ُِ ُّْ ُكْم َر ُْ اِق َْ صُ ُكْم ِماْ  فَااْ رِِهْم َهاَال ُي

ْ
َساِة آََّلٍف ِمااَ  َويَاأ َْ ْم ِِبَ

ِمَن  ِة ُمَس ِّ َِ ِ َلئ ََ ْ اِ َّ  .لل ََ َْ اْم َوِِلَ ُِ اى ظَ َ َْ ُ ُ إَِّلَّ ب َللَاُ  لَّللَّ َِ َوَماا 
َِكامِم 

ْ
ِ لظَْلِزياِز لْل ُ إَِّلَّ ِمْ  ِعْناِق لَّللَّ َْ ْم ِِِ  َوَما لنلَّ ُِ ُْ اَع  .قُلُ  ََ ِْلَْق

بِ  ِْ ْو يَ
َ
ِيَ  َكَعُرول أ  .(234)﴾ َتُهْم َفَمْنَقلُِب ل َخائِبِنَ َطَرفًا ِمَ  لَّلَّ

ُ  : ﴿ويقــول ســبحان  َمَنااًة ِمْنااُ  َويُااَْنِّ
َ
ُم لنلَُّلاااَس أ ُِ اام إِْذ ُيَغَِّّ

ااَز  ِْ ْم رِ ُِ ااْاِهَب َعااْن
ااَرُكْم ِِااِ  َويُ هِّ ََ اءِ َماااًء ِْلُ ََ اا ْم ِمااَ  للسَّ ُِ َعلَااْم
 
َ
ْم َويُثَبَِّت ِِِ  لْْل ُِ ِ لُ ْ

َِْط لََعَ قُ اَِّ َوظَِْيْ ََ ْم ََ  .ْقَقلَم للََّّ ُّْا إِْذ يُا ِي َر
ِياَ   ُِ قُلُ ِب لَّلَّ ِِق 

ظْ
ُ
ِيَ  آَمُن ل َسأ ْم َفَثبُِّت ل لَّلَّ ُِ ِّنِّ َمَل

َ
ِة أ َِ ِ َلئ ََ ْ إَِ  لل

ُْ ل ِمْنُهْم ُُكَّ َبَناٍَّ  ْعَناِق وَلْْضِ
َ
ُْ ل فَْ َق لْْل ََ  .َكَعُرول للرُّْعَب فَاْْضِ ِ َذل

َ وَ  نَُّهْم َشاقُّ ل لَّللَّ
َ
َ َشاِقيُق ِِن َ َوَرُسا ََلُ فَاإََِّّ لَّللَّ َرُس ََلُ َوَمْ  يََُّاقِِق لَّللَّ

 .(235)﴾  لظِْلَقاِب 

                                      
 .9: سورة األ  اع( 233)

 .127 -123عمران:  سورة آل( 234)

 . 13 -11 :سورة األن ال( 235)



 

 ـ 193 ـ 

َرلَنُهاْم : ﴿ويقول سـبحان 
َ
ََ قَلِمًل َولَْ  أ ُِ َمَناِم  ُ ُهُم لَّللَّ َِ إِْذ يُِري

َ َسلََّم إِنَّ  ِِ َّ لَّللَّ ْمِر َوظَ
َ
ُِ لْْل ُ  َعلِمم  َِِالِت َنثِْيًل ظََعَِّلُْتْم َوَِلََنازَْعُتْم 

ُقورِ  اْم  .للدُّ ُِ ْم قَلِمًل َويَُقلِّلُ ُِ ْعُمنِ
َ
ُِ أ َُ ُهْم إِِذ لِْلََقْمُتْم  ُِ َوإِْذ يُِري

اااُع  َِ ِ صُْر ْمااارًل َاََّ َمْعُلااا ًَّل َوإَِ  لَّللَّ
َ
ُ أ ااا لَّللَّ ْعُمااانِِهْم ِْلَْقِ َ

َ
ُِ أ

ُم رُ 
ُ
 .(236)﴾لْْل

ن عجـوه يف ه وـم ب جـود ِمـوِ واملـؤمجن وت ييـ ويف إمواد اهلل الرسولس 

ُِ َم َلِطَ  َنثِاَْيٍة : ﴿غ وة  جن، يقول اهلل ع  وو   ُ ُكُم لَّللَّ َ ََ ظََقْق نَ
ْم َشيًْئا َوَضاقَْت  ُِ ْم فَلَْم ُتْغِ  َعْن ُِ صُ ْم َنَْثَ ُِ ْعَرَبْت

َ
ْ َم ُحَنْنٍ إِْذ أ

َويَ
ْااُتْم ُمااقْ  َُاامَّ َوْلَّ ااا رَُحَبااْت  ََ ِ ْرُ  ِ

َ
ُم لْْل ُِ ُ  .ِِِريَ  َعلَااْم نْااَزَ  لَّللَّ

َ
َُاامَّ أ

َب  ل لَاْم صََرْوَهاا َوَعااَّ ًُ ُن  ُِ نَْزَ  
َ
ْؤِمنَِن وَأ َُ ْ َسِكمنََتُ  لََعَ َرُس َِلِ َولََعَ لل
زَلُء لظََْكفِِري َ  َِ  ََ ِ ِيَ  َكَعُرول َوَذل  .(237)﴾ لَّلَّ

، آليال القرآنية الرصحية وأمثاوـاا ت  عن  وهكذا يتعامو الكاتُب 

اع الســـرية املســـ من هـــم الـــذين اخرتعـــوا قصـــ  ّتـــكُ ويـــ عم أن 

بـالغوا يف  ـويث م ، وملسو هيلع هللا ىلصاملع  ال التي  وا  يف غـ وال الرسـول 

 .ملسو هيلع هللا ىلصره و  ، وهو التتكي  واالنتقاص من قس يف ن س  عج ا، لغرح

 إثارة الشكوك حول صحيفة امل ينةثامنا: 

بعــوما  ملسو هيلع هللا ىلصاع الســرية أن الرســول ّتـوممـا ات ــق ع يــ  املؤرخــون وكُ 

م في  العالقال داخ  املويجـة ةّ نس  تاًباب كِ تس املويجة واستقر هبا كس  ىلهاور إ

                                      
 .44،  43: سورة األن ال (236)

 .26 - 25: سورة التوبة( 237)
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، وأخــرى تتع ــق بالك ــار، تتع ــق باملســ من املجــورة، وتلــمن بجــوًدا

ف يف املصـادر القويمـة باسـم رِ عُ ، وهذا الكتاع )واالثة تتع ق بالي ود

ــّتــوأســامه الكُ  ،"الصــحي ة"و  "تــاعالكِ " أو  "الوســتور"اون وس اع املح 
 .(238)( "الوايقة"

ــاع  ــو  ــاول صــا ب كت ــود"وق ــو والي  ــري التــب ال  "حمم أن يث

  ول تاريخ كتابة هذه الصحي ة. والتكو س 

وتت خ  تتكيكات  يف أن الصحي ة مل تكتب عقب وصول الرسول 

 .(239)  افي ملسو هيلع هللا ىلص، وال يف السجوال األوىل من إقامت  إىل املويجة ملسو هيلع هللا ىلص

، بـ  (240) وة بجي قريةـة ب  بعو غتِ أن يثب  أهنا كُ  إرصاروحياول ب

 .(241)لقو زعم أهنا كتب  قبي  فتر مكة 

ـــب يف أنّ   ول مـــرء أن يتســـاءل عـــن اوـــوف مـــن تتـــكي  الكات

أهنـا  إابـالس  ، وحماولت يف املويجة ملسو هيلع هللا ىلصب  عجوما استقر الجبي تِ الصحي ة كُ 

 .كتب  بعو غ وة بجي قريةة، أو قبي  فتر مكة

الي ـود  يـجام أوالهـم  أنّ  ن وراء هـذا إىلوالذ، ية ر أن  هيوف مِ 

                                      
، مركـ  306 م ـو، رزق اهلل أمحـو ص. السرية الجبوية يف ضـوء املصـادر األصـ ية، د( 238)

 .م1992 هـ1412، ط األوىل السعودية -فيص  ل بحو  والوراسال اإلسالمية  امل  

 .90،  84،  74،  73 : حممو والي ود صرجةس يُ ( 239)

 .91،  85 ص ،السابق (240)

 .95 ص ،حممو والي ود(241)
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مــن املويجــة مل يكــن هــذا بســبب نقلــ م لع ــودهم أو  ملسو هيلع هللا ىلصرســول اهلل 

ـواملسـ من ملسو هيلع هللا ىلصإخالوم بميثاق م م  الرسـول  يف  ــ مّ ،  يـ  مل يكـن اس

الي ـود مـن  مـا نسـب إىل أنّ لـيخ   مـن هـذا إىل ، ـ معاهـوالنةـره 

، دوا مـن املويجـةرِ وأهنم بسبب ذل  ُطـ ،ملسو هيلع هللا ىلصنقض الع ود م  الرسول 

يف صــور   ــ  ســعيًا مجــ  لت ميــ  صــورة الي ــودغـري صــحير، وهــذا ك

، ، وهـو خيانـة الع ـود م من أ و أخالق ـم الذميمـة، وتهيتاإلسالم

ا ورُ ذس يسـالي ـود لِ عاّمـة فام كان  والغور، ونقض املواايق، ولكن هي ال؛

ـ العقارُع  رس ذس ،  تو تس خيانةس الع ود والتجكرس ل مواايق ، غ او  واألفاعي لس

مـري عـن هنيق ـا، وصـوق اهلل القايـ : عن نعيق ـا، أو احل ومُ البُ  ا  كُ وتس 

ِمجُونس ﴿ ثسُرُهم  الس ُيؤ  ِريق  ِمج ُ م  بس   أسك  ُه فس بسذس ًوا نس ُووا عس   اهس ُك  امس عس  .(242) ﴾ أسوس

                                      
 .100البقرة:  سورة( 242)

من بالوفـاء بـ ، ع ـو أو يمـن م ـ س  عتـه الي ـودس ال يس  الي ـودّ،  الويجّي  إن الرتا  ال كرّ،  ب 

أن  كثـريين مـج م متو أتير لفإن   ووذا، أو أبرموه م  أ، إنسان أوجبّي قُعوه عىل أن س م، 

 ن.آس  ذل  عىل ال ور غريس  وام  غري الي ود فع  مومواايق  ممن ع وده يجس خوا

 .ًة   تيمجر«أغسرط   وهلرنج»دكت   جرتَ يف كتررت  ) لونرا  مليصر ً يف ق  عرد  لتلمر ً  للر

هرررر 1408ًمشرررق  أل  ألوه  –ارتختقررررت . ً    ل لرررْ  101:  99ي تررر  نرصررر  م    

 مرت ييل:  (1987

ألن  ك نـ  أقسـم  ؛معامالت  م  باقي التعوع يميجًا يف م هبا الي ود،  ِس ق  التي يُ   اليمنُ عتهس ال يُ 

  حلسـم الجـ اع بـن الجـا  لـيس يمن إنام وع ألن ال ،حليوان، والقسم حليوان ال يعو  يميجًا

ُُ إال    ء !!كالس  اس  ذل  احل ِ عتِه ف   أن يس  أن حي ا ملسيحّي  الي ود،   رّ ، فإذا اض

ذنـب  ، فيمحـو كـ   مـجر وـميـوم ل غ ـران العـام الـذ، يُ و يف جمم  الي ـود ويف ك  موة يووس 

=         أن يـرد مـا هنبـ  أو  قـ  مـن ، ولـيس عـىل الي ـودّ، ن ضمج ا األيامن الـ ور، ومِ ارتكبوه
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ن البا ثن ذهـب إىل مـا ل ع ي  مِ ممن يعو   و أ و  والواق  أن  ال يووس 

مل يـ ل ب دلـة ع ميـة قاطعـة عـىل مـا  ، وهو ن س "بركال أمحو"زعم  

مس ، ومل يقوم  .غريس الةجون واالفرتاضال ـكعادت   ـ زعس

 ـعامـة  ـوقو قامـ  دراسـال ع ميـة  ويثـة  ـول السـرية الجبويـة 

بـام ال  ـ، وأكـول ـ يف ضوء املصادر األساسيةخاصة  ـوصحي ة املويجة 

ـب  مجذ الووـوتِ كُ  قو الصحي ة أنّ  ـع جماالً ل ت  يوس  ر ل رسـول د املبك 

 اإلطالق أهنـا كانـ  قبـ  من البا ثن عىل ، ومل يق  أ و  يف املويجةملسو هيلع هللا ىلص 

 .فتر مكة

سـصحي يف األص   صحي ةن الر أ و البا ثن أيرو  "و   تان، ام عس

ل ي ود، والثانيـة  ملسو هيلع هللا ىلصعة الرسول إ واَها تتجاول موادس  :املؤرخون بيج ام

ـــ  م صـــار، و قـــوقس ن م ـــاورين وأنتوضـــر الت امـــال املســـ من ِم

ــا م، ــود  وواوب ــة الي  ــور  وأن صــحي ة موادع ــة ب ــ  موقع ــ  قب كتب

                                                                                         
 األوجبي ألو  احلصول عىل ذل  الغ ران. =

ن ، وِمـلرضر ما ح أ و إخوان  الي ودعرشين يميجًا كاذبة، وال يعر   ،س أن يؤد   وعىل الي ودّ، 

ـ ـاملقـرر لـوهيم أن مس م بــ  عِ ـونافًعـا ألمــي  فع يـ  أال يُ  ا بصــالر الي ـودّ، ن يعــرف  شـينًيا مرض 

 .  وإذا فع  ذل  ارتكب ذنًبا عةياًم ، ُة احلاكمةالس 

الغ ـران عـن  ف و اليوم الذ، يصل  في  الي ود صـالة يُ بـون في ـا أما يوم الغ ران العمومّي 

ي تع ـووا هبـا ومل يقومـوا ، والع ـود التـخُاياهم التـي فع وهـا، واأليـامن التـي أدوهـا زوًرا

ا الكـاهن اخلـادم بمسـاعوة ، ويجُـق هبـعيو لي ةس  ه الصالة يف حم   عمومي  ، وتقام هذبوفاي ا

، ويمكــن ل ي ــود أن يتحصــ وا عــىل وحيصــ  ذلــ  يف يــوم وا ــو مــن كــ  ســجة،  اخــامن

 .  هـأ.. ، أو االاة ش ودالغ ران يف أ، وق  كان من  اخام وا و
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 .واألخرى بعو بور الكهى،

 ا ورد مـن نصـوص تـول عـىل أن كتابـة صـحي ة املوادعـة مـ ا مس أمّ 

 إعـادة هذه الكتابة تعتـه ، فإنّ (243) الي ود كان  بعو قت  ابن األرشف

ِي: ﴿وتوكيًوا ل كتابة األوىل، واآلية ا ََّ لَّلَّ ُُ َُامَّ َيْنُق َ  ََعَهْقَت ِمْنُهْم 
ٍة َوُهْم ََّل َيتَُّق ََّ  ُِ ُُكِّ َمرَّ ـأكثـر ِمـ ، تتري إىل(244)﴾ َعْهَقُهْم  وة ن معاهس

 . (245)، كام فنها امل نون والي ودملسو هيلع هللا ىلص بن الرسول 

 :االعرتاض على وصف الصحيفة بسنها "دستور امل ينة"

ــرفض  ــو"وي ــال أمح ــ "برك ــتور "ا أن توصــا الصــحي ة ب هن دس

 :، فيقول"املويجة

والصحي ة التي وقعـ  بـن املسـ من والي ـود ، والتـي وصـ   "

وايقــة عــىل وانــب كبــري مــن األَهيــة ...  "دســتور املويجــة"خُــ  ب هنــا 

 .(246)"الخ

اإلسالم بعق ية ع امنية تجكـر أن يكـون لـ   وما هذا إال ألن  يجةر إىل

، وتريو أن حترص واملعاديةالجا  املعاشية  شنيون ص ة بالسياسة وسايرِ 

                                      
يف السـجة الثالثـة مـن او ـرة. )الر يـق املختـوم،  "كعـب بـن األرشف"كان مقت   (243)

  ط األوىل، دمتق -دار العصامء ، 176، ص هـ(1427 )املتوىف   ن املبارك ورّ، رمحالص ي 

 .هـ(1427

 .56سورة األن ال: ( 244)

 . ، وفي  مصادره التي أخذ عج ا313 ص ،السرية الجبوية يف ضوء املصادر األص ية( 245)

 .84 ص ،حممو والي ود( 246)
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  مقترصـًا عـىل اجلانـب ، وجتع سـيف إطار العالقة بن ال ـرد وربـ  الوين

 .الرو ّي فقد

اليـوم عـىل الجـا  كـام ، مل تعو تجُل واحلق أن ت   الجةرة الع امنية

كانـ  مـن قبــ ، بعـو أن اسـتبان  افت ــا، وابـ  بُالهنـا، وانكتــ   

 .سوءا ا

ــب يف )الوســوالواقــ  أن ك مــة " تور( هــي أقــرع إطــالق مجاس

وهــي إذا كانــ  بمثابــة  ،اصـُالح العرصــ احلــوي  عــىل هـذه الوايقــة

، إعالن دستور فإن  شم  عي  ما يمكن أن يعاجل  أ، دسـتور  ـوي 

ــيُ  ــواخ  عجس ــة يف ال ــام الوول ــة الواضــحة لجة و بوضــ  اخلُــوط الك ي

 أ، فيام يتع ق بعالقة الوولة م  اآلخرين. ،واخلار 

، بو ي مـن ربـ  ملسو هيلع هللا ىلصهذا الوستور الذ، وضع  رسول اهلل  و سبجا

ـ  ، ام وع   األسـا س واستكتب  أصحابس  ع يـ  فـيام بـن املسـ من  قس املت س

قـام  عـىل أن امل تمـ  اإلسـالمّي   سبجا ذلـ  دلـيالً  ،وورياهنم الي ود

 مجذ أول نت ت  عىل أسس دستورية تامة، وأن الوولة اإلسالمية قامـ 

عىل أتم مـا قـو حتتاوـ  الوولـة مـن املقومـال  ـ رهامجذ أول ب وغ ف  ـ

 .(247) "الوستورية واإلدارية

ن صـميم ِمـ أو املعاهـوةس  أن هـذه الوايقـةس  ـبحـق  ــ "هيكـ "ويقرر 

الواايق السياسية اجلويرة باإلع ـاع عـىل "ن ، وأهنا مِ العم  السياّ، 

                                      
 ار ال كر.، د152 ص ،حممو سعيو رملان البوطي .د .فق  السرية( 247)
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 .(248) "مر التاريخ

لوايقـة السياسـية هـذه هـي ا" :د الصـحي ةام يقول بعو إيراده لبجو

، والتي تقـرر  ريـة اامية وَخسن سجةالتي وضع ا حممو مجذ ألا واال

، و رمـة املـال ،و رمـة احليـاة ،و رمة املويجة، و رية الرأ،، العقيوة

وهي فتر وويو يف احلياة السياسية واحليـاة املونيـة يف  ،وحتريم اجلريمة

السـتبواد، وتعيـ  فيـ   الذ، كان  تعب  ب  يو اهذا العاملس  ،نيذعامل يومِ 

 .(249) "االة م فسادً  يوُ 

  ، و ويجـس  الكاتب يف تاريخ كتابة الصحي ةوهكذا ن و أن تتكي

ال تقوم عىل أسا  من  قـايق ن قورها إنام هو من قبي  امل اعم التي مِ 

 .الع م، وال قيمة وا يف نةر الع امء

 ملسو هيلع هللا ىلصالكاتب يزعم أا اليهود مل تتبني هلم نبوة يم  تاسعا: 

فـإذا بـ   ـ، ولـو بالكـذع ـوحياول الكاتب أن ُ سم   صـورة الي ـود 

، ومل مـن عجـو اهلل نبـي   ملسو هيلع هللا ىلصيذكر أن الي ود مل يروا دلـياًل عـىل أن حممـوًا 

  ـ، ويــ عم أن مــن قــال غــري هــذا ل جبــوةملسو هيلع هللا ىلص تتبــن وــم  قيقــة ادعايــ  

و عــىل فقــو افــرتى عــىل الي ــود الكــذع، وجتجّــ ـ خاصــة ابــن إســحاق

 !!احلقيقة 

                                      
السادســة  ، طمرصــ -، دار املعــارف 238 حممــو  ســن هيكــ  ص .، د يــاة حممــو( 248)

 .عرشة

 .241 ص السابق،( 249)
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واملسـت اد ": رح تكذيب  أل وا  غ وة بجي قريةة، يقولف ي مع

أن الي ود كانوا يعرفـون أن  طبقًا لصيغة ابن إسحاق من خُاع كعب  

 .(250) "وًقا، وأن  كان رسول اهلل  قًا وصعىل  قملسو هيلع هللا ىلص الجبي 

وأن ، "مل تتبـن وـم"والبوهيي هجا هو أن نبـوة حممـو  :ويعّقب قايالً 

 .(251) هو "ما تبن ل "كعب بن أسو  ابن إسحاق وض  يف فم

املس من الذين واءوا من بعوه  وكان ابن إسحاق وع امءُ  :ام يقول

كانوا يف  قيقة األمر  هم بمبع  نبي  يةجون أن الي ود الذين تجب  أ بارُ 

ـنبوّ  ، وأهنـم  ـن أع ـن حممـو  يجتةـرون مبعـ  حممـو   وحـووا هـذه تس

، ومل يت ووا آية   ةس مل يروا أيّ   يبوو از فيامولكن هيود احل، الجبوة عاموين

مـن بجـي الجلـري ملعـاذ بـن  ـ، وقو ذكر سـالم بـن متـكم نبوة حتقق أيةِ 

ا ، مـا هـو بالـذ، كجــ )ما واءنا بيشء نعرفـ ملسو هيلع هللا ىلص أ، الرسول  ـ وب  أن 

 .(252)( نذكره

إنـام  ،ملسو هيلع هللا ىلصي أن القول ب ن الي ود قو تبيجـ  وـم نبـوة حممـو ف و يوع

مســتجتسج، ويرفلــ   ، أو هــو جمــرد فــن  هــو مــن اخــتالق ابــن إســحاق

 م اجلا ـوةس الي ـود ونةـر س  ، بيجام يسـوق موقـاس ويتك  يف مصواقيت 

 ـاز ولكـن هيـود احل: )ن التوكيو والثقة،  يـجام يقـولمِ  يف وو  ، ل حق

                                      
 .136 ص ،حممو والي ود( 250)

 .السابق، ن س املوض ( 251)

 .207 ص ،حممو والي ود(252)
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ويستتـ و لـذل   ،(نبـوة ، ومل يت ووا حتقق أيةِ آية   ةس مل يروا أيّ  فيام يبوو

اع سال بكالم ق لوي م بن متكماجلسُحود الكذ   .، الذ، هو مصو 

 ب القرآا ؟ قه ونكذِّهل نص ِّ

أن القرآن الكريم هـو الـذ،  البنييس "بركال أمحو"ومن سوء  أ 

، ، ووق ـوا عـىل صـوق ملسو هيلع هللا ىلصحممـو  ح ب ن الي ود قو تبيج  وـم نبـوةُ رّص 

الـذين  أن  ليس ع امء املس من هم، وم وحووا هبا ف اًم و سًواولكج 

 ع القرآن ؟ف   نصوق الكاتب ونكذ   ،اخرتعوهاستجت وا هذا و

اا : ﴿لقو قال اهلل تعاىل ََ ِ ق  ل ِ ُمَدقِّ اَءُهْم نَِتاب  ِمْ  ِعْنِق لَّللَّ َِ ا  ََّ َ َول
اَءُهْم َماا  َِ ا  ََّ ِيَ  َكَعُرول فَلَ َمَلُهْم َوََكنُ ل ِمْ  َقْبُل يَْسَتْعتُِح ََّ لََعَ لَّلَّ

ِ لََعَ لظََْكفِِري َ َعَرفُ ل َكَعُرول ِِِ  فَلَْلَنُة ل  .(253)﴾ َّللَّ

، يقـول رع من التمس يف ضحاها وأوضرس  أب غس  رصير   يف كالم  و

اا َيْلرِفُا ََّ : ﴿الع ة سـبحان  ََ ِياَ  آصَيَْنااُهُم لظِْكَتااَب َيْلرِفُ نَاُ  َن لَّلَّ
 ََّ َُ َقَّ َوُهْم َيْللَ

ْ
َُ ََّ لْل ْبَناَءُهْم َوإََِّّ فَِريًقا ِمْنُهْم َْلَْكُت

َ
 .(254)﴾ أ

 إســحاق فــيام رواه مــن أنّ  ع ابــنس الكاتــب يكــذ   ومــن الع يــب أن

 ،نتاب  هذا الروـ  ونصـوق قال لبجي قريةة: ) الي ود،   بن أسو   كعبس 

، ( ـذ، جتوونـ  يف كتـابكملس مرسـ ، وأنـ   فو اهلل لقو تبن لكم أن  نبي  

 "تبـن لـ "إن ابن إسحاق أيلًا وض  يف فم كعب بن أسو مـا ): لوقيو

                                      
 .89: سورة البقرة( 253)

 .146: سورة البقرة( 254)
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 يرد هذه الرواية.هو(، و

إسـحاق  ب  ما رواه ابـنُ يق، ويف ن س الوق  الذ، يرد هذه الرواية

)مـا ملسو هيلع هللا ىلص: سالم بن متكم قال ملعاذ بن وبـ  عـن الرسـول  ن أنّ مِ  ذات 

 !!( واءنا بيشء نعرف ، وما هو بالذ، كجا نذكره

  يف فم سالم بن متكم مـا إن ابن إسحاق وض ـ: مثالً  ـملاذا مل يق  

ع كـذ  ؟ م  مال ةة أنـ  مل يُ  فع  بت ن رواية كعب بن أسومل يق  ، كام

ب إىل كعـب بـن أسـو بح ـة، ومل يقبـ  مـا ُنِسـب إىل سـالم بـن ِس ما نُ 

يس معـ  قريجـة عـىل كـذع ابـن إسـحاق يف الكـالم  ـ، فمتكم بح ـة

 وصوق  يف الكالم الثاين. ،األول

سـالم  ب إىلِسـمـا نُ  ، ويقب   ب إىل كعبِس والواق  أن  مل يرفض ما نُ 

 .بن متكم إال باووى وامل ا 

سـالم بـن متـكم بتـ ن إنكـار نبـوة  سـب إىل  مـا نُ وإذا كان قو قبِ 

بـن سـالم أ ـو الي ـود ، ف يس لـ  أن يجكـر مـا قالـ  عبـو اهلل ملسو هيلع هللا ىلصحممو 

كــان  هــو الجبــي الــذ، ملسو هيلع هللا ىلص، بتــ ن اعرتافــ  أن الرســول الــذين أســ موا

ا يقــرأون نعتــ  يف ال مــان الــذ، كــانو آخــرِ  ، وأنــ  نبــي  يجتةــره الي ــود

 الكتب.

 .هجا قصة إسالم عبو اهلل بن سالم، ف ي وويرة بالت م  ونجق 

ـ ـقال ابن إسحاق: وكان من  وي  عبـو اهلل بـن سـالم   اجاس وّ كـام  س

ملـا  :، قـالــ عاملـاً  ، وكان  هاً   عج  وعن إسالم   ن أس مأه ِ  بعُض 
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 نتوكـا عرف  ص ت  واسم  وزمان  الذ، كجا ملسو هيلع هللا ىلصسمع  برسول اهلل 

ـفكجـ  مُ  ،ل  (255)  ملسو هيلع هللا ىلص تـو قـوم رسـول اهلل ، ع يـ  لـذل  صـامتاً  اِن 

 خـهس  تـو أس  ، أقبـ  روـ   ام ن ل بقباء يف بجي عمرو بن عوف، ف املويجة

احلار    ، وعمتي خالوة بجوأنا يف رأ  نخ ة يل أعم  في ا، بقووم 

 فقالـ  ،ُل كـه   ملسو هيلع هللا ىلصبقووم رسـول اهلل    اخلهس ف ام سمعس ، حتتي والسة

 ســمع س  واهلل لــو كجــ س ، تكبــري،: خيبــ  اهلل يل عمتــي  ــن ســمع   

هـو واهلل  ،: أ، عمـةوـا فق ُ   :، قالما زدلس  بموسو بن عمران قادماً 

أ،  :فقالـ  :قـال، بام بع  ب ، وعىل ديج  بع  أخو موسو بن عمران

ـ أن  يُ ، أهو الجبي الذ، كجا نخهس ابن أخي  :؟ قـالس السـاعةبع  م  ن س

إىل رسـول اهلل  ُ  ام خرو  : . قالفذا  إذاً  :فقال  :. قالنعمق   وا: 

 .م ف س مواُ  ام روع  إىل أه  بيتي، ف مر  ، ُ  ف س م   ملسو هيلع هللا ىلص

فق ـ  ، ملسو هيلع هللا ىلصاـم ونيـ  رسـول اهلل ، وكتم  إسالمي من هيود :قال

ــ ،يــا رســول اهلل :لــ  وإين أ ــب أن تــوخ جي  ،(256)  إن هيــود قــوم هُب 

، ي  تو خيـهو  كيـا أنـا فـي مم عجوس ام تس  ،، وتغيبجي عج مبيوت 

 :قـال ،قب  أن يع موا بإسـالمي، فـإهنم إن ع مـوا بـ  هبتـوين وعـابوين

ودخ ــوا ع يــ  فك مــوه  ،يف بعــض بيوتــ  ملسو هيلع هللا ىلصفــ دخ جي رســول اهلل 

                                      
ــ( 255) ــا اخلــهس توك  ــ : توقعس ــب  ،2/1097املع ــم الوســيد .   وســ ل عج ــو نرتق واملعج

 ونتوق . 

س ( 256) ف  بالباط تاناوهُب  ةً تس ا وهبس  تً ًنا هبس  ُفال  س هبس ذس ُـ: قس ّـعـ  هُبُـ  وهـو  ول  ، ف ـو هبس ال أيلـا. هبس

 .1/75السابق 
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؟ قـالوا:  «بـن سـالم فـيكم احلصـنُ  روـ    أ،  » :ام قال وم، اءلوهوس

ُ ، و س سيونا وابن سيونا ا من قووم خرو  ف ام فرغو :قال ،نا وعاملجاه 

 ، اتقـوا اهلل واقب ـوا مـا وـاءكم بـ  ، يا معرشـ هيـود : فق   وم ،ع ي م

عجـوكم يف التـوراة  جتوون  مكتوباً  ،ن  لرسول اهللأفواهلل إنكم لتع مون 

ــن بــ  وأُ وِمــوأُ  ملسو هيلع هللا ىلصفــإين أشــ و أنــ  رســول اهلل  ،باســم  وصــ ت  ق  و  صس

أمل : ملسو هيلع هللا ىلصلرسـول اهلل  فق ـ  :، قـالام وقعوا   : كذب س فقالوا ،عرف وأس 

 :قـال !غـور وكـذع وف ـور أهُ  ،  أخه  يا رسول اهلل أهنم قوم هُب  

عمتـي خالـوة بجـ   ، وأسـ م   أهـ  بيتـي إسالمي وإسـالمس  ف ف رُل 

 .  (257)احلار  فحسن إسالم ا 

فكيا بعو هذا يوعو وـر،ء كـذوع أن الي ـود مل تتبـن وـم نبـوة 

 ؟!صوق  عىل آية   ، وأهنم مل يت ووا أ،  ملسو هيلع هللا ىلصحممو 

   !!خيانة وغ ر ؟ ؛ أمبطولة وشهادةبنو قريظة .. 

وـ اء  ؛مـا  ـ  بي ـود بجـي قريةـة مـن عقوبـة ونعود مـرة أخـرى لـذكر

 .غورهم وخيانت م

ــ ــ أ أن الكاتــب املوتــورس ويال س ــك ــويُــيش عقُ ــ    ي قــو ات انس ح رس ام عس

يج ي أن يكون  ء من هـذا وقـ   ، ف  ياًنال حوي  عن مرصع بجي قريةة

                                      
ع ، أ اديـ  األنبيـاء يف   ، وروى نحـوه البخـارّ، 517 - 1/516السرية الجبوية ( 257)

ــق  ــتر اخ  ــ ، ف ــار، آدم وذريت ــم 418،  6/417لب ــب األنصــار، ع ويف  ، 3329، رق  مجاق

، 3911، رقـم 294 - 7/293ال ـتر البخـار، عـىل ، وأصـحاب  إىل املويجـة ملسو هيلع هللا ىلصه رة الجبي 

ا جلهي ،  ،ويف   الت سري  .4480، رقم 8/15 البار، فترع من كان عوو 
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ذة كبـوه   ـورارًا عـىل أ بايـ  وفِ ِمـ ونس ُتـف الوم  اوس رِ ذ  أخرى يس  ، وأ ياًناوم

، فيمجح م أرف  األوسمة، ويجعـت م بجي قريةة، و ود ع ي م بسخاء هيودِ 

، ويصـ   بمجكـر ملسو هيلع هللا ىلص، ويست  ن مـا فع ـ  هبـم رسـول اهلل ب سمو الجعول

 :، وذل  عىل الجحو التايلاألوصاف

ـ "أمحو بركال"نرى يف أكثر من موض   ببجـي قريةـة  ّ   ع  مـا  س

 املالمـر امل لوفـة يف قصـ  املـذابرو أن ك  واملتاهس "مذبحة، فيقول: 

ا هـم ، ولو أن الذ، حيكي ت اصـي  الويجية قو اوتمع  يف هذه القصة

 .(258) "فريق مرتكبي املذبحة
أقـ   عود اللحايا في ـالقو كان ): ويقرر أهنم كانوا ضحايا فيقول

 .(259)(  "ن ران ومسادة"صوم م كثريًا من عود خ

ــليحكــوا ت اصــي  مــا  اللــحايا إال ق ــةومل يبــق مــن " ب مــن ارتكِ

، ال تســ   مــا وقــ  كــام وقصــتجا مثــ  معةــم قصــ  املـذابر، فةـاي 

 .(260)"وق 

وهجــا  أشــخاص يــهزون : ) قــتىل الي ــود أبُــاالً، فيقــولعتــِه ويس 

 .(261)( "، وال بري بن باطا يي ابن أخُب"ك بُال 
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  هـذه القصـة فـإن التـ واء وإن صـحّ ش واء، فيقـول: ) و ع  م

أمــام عــوو ي ــوق م عــودًا ( م132)ســجة  "باركتــبة"ســقُوا حتــ  الــذين 

 .(262)( بت واء بجي قريةة مل يكونوا شينيًا إذا قورنوا بكثري

  أن بجـي قريةـة مـاتوا ثبِـحيـاول أن يُ   لـ   امل وهكذا نرى الكاتـبس 

املسـ من قـو بُـال والتـ واء، وأن ، وأهنم يف مصـاف األف اًم وعوواًنا

 .ارتكبوا بحق م مذبحة، واقرتفوا ال ةاي  .. إىل آخر ضالل  وتل ي  

 ؟ف   كان األمر كذل 

خيانة وغور ضو ، وما اقرتفت  من ريةةلججةر يف بعض ما وجت  بجو ق

ر ، ويف ضوء ذل اإلسالم واملس من  .نتبن  قيقة كالم الكاتب امل و 

لي ود في م  يـي بـن أخُـب بسجوه أن ن رًا من اروى ابن إسحاق 

ــريش وغُ ــان ــال الرســول ، و رّ خروــوا إىل ق ، ملسو هيلع هللا ىلصضــوهم عــىل قت

: إنـــا ســـجكون معكـــم ع يـــ   تـــو وأغـــروهم بـــذل ، وقـــالوا وـــم

 .(263)نست ص  

،  تـو أتـو كعـب بـن بـن أخُـب الجرضـّ،  اهلل  يي   خر  عوو  ام 

كــان قــو وادع و، همبجــي قريةــة وع ــوِ  عقــوِ  صــا بس  ،أســو القرفــي  

، وأخـهه أنـ  وـاء وعاقوه عىل ذل  وعاهـوه ،عىل قوم  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

أال يه ـوا  تـو  ه عـىلوعاقـوو هقـو عاهـوو، وأهنـم بقريش وغُ ـان
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 نرفض إوابة  يي ألن  مل يـر ِمـ ابً ع  كس  ولكنن مع ، ومس  اموً يست ص وا حم

يغريـ  عـىل الـوخول يف   ـا  ف ـم يـ ل  يـي ،ووفـاءً  احممو إال صـوقً 

،  تو سمر ل ، عىل أن أعُـاه ع ـوًا ملسو هيلع هللا ىلص، و رع رسول اهلل األ  اع

ـ: اوميثاقً من اهلل( ) أن  اومل يصـيبوا حممـوً  ،قـريش وغُ ـان    لـنين روعس

بن أسو  أدخ  مع  يف  صج   تو يصيبجي ما أصاب ، فجقض كعُب 

  .ملسو هيلع هللا ىلصه، وبرئ مما كان بيج  وبن رسول اهلل ع وس 

 روالـ  إىل وإىل املسـ من، بعـ  اخلـهُ  ملسو هيلع هللا ىلصف ام انت و إىل رسول اهلل 

فووووهم عـىل أخبـ  ، ة ليستواقوا من صحة ما ب غ  عج مبجي قرية

ـ وقـالوا: ملسو هيلع هللا ىلصما ب غ م عج م، ونالوا من رسول اهلل  ال  ؟ن رسـول اهللمس

 .(264) ع و بيججا وبن حممو وال عقو

 امف ـ ،رهم بعقـوهم فتصـاموا عجـ و اول سعو بـن معـاذ أن يـذك  "

ـكس ر وـم مصـري بجـي الجلـري، قـالوا لـ : أس ، وذكس خّوف م عقبو الغور   س   

 .. !. ر أبي كس ذس 

مـن  ااألول عىل الت ام الع و كان خوًفـ وتبّن أن  رص بجي قريةة

 يد هبم من كـ  وانـب، عواقب الغور فقد، ف ام فج  أن املس من أُ 

ــة، أســ رل عــن خيانت ــا، وانلــم  إىل  وأهنــا لــن تؤاخــذ عــىل خيان

 ن.املرشكن امل اع

 م حتمـ  هـذه األنبـاء املق قـة، املس مون  ـن عـادل رسـ ُ  مس وووس 

                                      
 .باختصار وترصف 221 - 2/220السرية الجبوية (264)



 

 ـ 208 ـ 

 تـو ألصـبحوا  ،  متاعر الكـره يف صـوورهم ألولنيـ  الي ـودوربس 

ــاد األصــجام، ووعــوا أتــم الــوعي أن بجــي  ــج م مــن عّب أشــوه أمــام أعي

إ ايي  أقوموا عىل قرارهم هذا وهم يع مون معجاه وعقباه، يع مـون 

إلو از عىل هذه األمـة وديج ـا، وتسـ يم ا إىل مـن أن  حماولة متعموة ل

 .(265) "نساءها، ويبي  ذرارهيا يف األسواق يقت  رواوا، ويسرتّق 

، ا أيـوهيم يف أيـو، عبـوة األصـجاموهكذا نرى أن الي ـود قـو وضـعو

ورسـموا فُـد القلـاء ، تج لوهم مل اعة املويجة املجورة، واستبا ت اواس

يــج م وبــن بكــرة أبــي م، مــ  أهنــم كــان ب، وإبــاد م عــن عــىل املســ من

 ،والوفـاء ، ومل  ـووا يف وـوار املسـ من إال الـِه  املس من ع ود ومواايق

ـوأ اط األ  اع بوار او رة مصممن عىل وأ   ن في ـا مـن املسـ من د مس

 .خذوم وردهم عىل أعقاهبم خا ين ولكن اهلل ،دون هوادة أو رمحة

 ر رأ س ك  ، وخيـ  بالـذ  الي ود بالبُولـة "بركال أمحو"وم  هذا يجع  

ا ورواً ـا حمرًضـا الـذ، وـاع اجل " يي بن أخُـب"العصابة   يـرة غـوو 

لواجين ل قلاء عـىل ، وتكوين وب ة من الي ود واعىل  رع اهلل ورسول 

، ويصــا عقوبــة القتــ  التــي نالوهــا وــ اء غــورهم املســ من املو ــوين

ضـوهم، وأهنـم كـانوا ضـحايا ب هنـا فةـاي  ومذبحـة ارتكبـ   وخيانت م

 وأهنم سقُوا عىل أارها ش واء !! ،برءاء
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 ف   يقول هبذا عاق  مجصا يف أدنو األرح أو أقصاها ؟!

هـو خيانـة عةمـو بكـ  إنـام  ــ ّ، عرصال بتعبرينا ـما فع   الي ود  إنّ 

ع بالقت  هـو وـ اء وفـاق اخليانـة التـي ال وما نالوه من عقا ،املقاييس

، يكون اخلاين بُاًل، وامل رم الغـادر م سـوًفا ع يـ  ، وهي ال أنتغت ر

ــذين  ــاربوا اهلل ورســول وهي ــال أن يكــو اســتحبوا ، ون مرصــع ال

 .الك ر عىل اإليامن ش ادة

 أياذيب ومغالطاتوغزوة خيرب .. 

صــورة الي ــود مــا   س يــمجت "امحــو بركــال"اســتمراًرا ملحــاوالل و

أساتذت   نقال عنالُال ، وي   باملغيجسج األكاذيب نراه،وسع  اجل و

، فيـ عم أن مـا  ـو  املسترشقن واملبرشين، ويكذع  قايق التاريخ

، ، مل يكـن غـ وةو ة عسـكرية بـن املسـ من والي ـوديف خيه من موا

 :فيقول

وصا العم يـة التـي قـام  "المانس"وليس من الصواع كام يقول )

 قـن ، وهـو يلـيا أن املـؤرخن الاليف خيه بالغ و ملسو هيلع هللا ىلصهبا الرسول 

ألعـامل ، فـإنام فع ـوا ذلـ  تهيـرًا كانوا صّوُروها عـىل أهنـا انتصـار إذا

 .(266)( خالفة عمر  وا  يف

ــول ــوا، فيق م ــود مل هُي س ــرر أن الي  ــه: ويق ــود يف خي ، )ومل هيــ م الي 

، ملسو هيلع هللا ىلص ـ  الرسـول ، وقبِ س اًم ت اوضوا ع يـ  مـ  املسـ من عواوقّ لكج م 
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غـري  "المـانس"ل، وهو كام ال أ اع املغاز، بعيو اال تامتّ وما رواه كُ 
 .(267)( صحير

الي ــود اللــاي ،  وا رشفس بــ  يتــتد فيــ عم أن هيــود خيــه اســرتد  

 :فيقول

جـو ، وبمـا ضـيع  بجـو قيجقـاع وبجـو الجلـري وقو اسرتد هيـود خيـه)

 .(268)( قريةة بتحاي  م ووبج م ِمن رشف

افالكاتب مع س  ، "المـانس"بمغالُـال القسـيس املسترشـق  ب وو 
 من أن مـا  ـو  يف ريس اع الس  تّ ما أع  ع ي  املؤرخون وكُ  ردّ الَها يس وك

، من من وانب والي ود مـن وانـب آخـرواملس  ملسو هيلع هللا ىلصخيه بن الرسول 

 .ومكان غ وة عسكرية انت   هب يمة الي ود وإذال

ـإىل خيه عىل رأ  ويش من املس من ملسو هيلع هللا ىلصلقو ذهب الجبي   مّ ، ال هس

 ن كان صادقس ل خرو  مع  إال مس  ملسو هيلع هللا ىلصسول ، ومل يجتوع الرل  إال اجل اد

 .الجية، مت رد القصو إلعالء ك مة اهلل، دون طم  يف مغانم دنيوية

 ون  بـاوم بغُ ـان واألعـراع ِصـرشعـوا يس وكان هيود خيه قـو )

تكيو من وويـو ،  وا ضّو اإلسالم وب ة أخرىاللاربن  ووم، ليؤل  

ذه املـؤامرال، فـام إن وـ لكـن املسـ من كـانوا أيقافـاً  ،وصحب  ملحمو

خر السجة السادسة،  تو توو وا يف املحـرم آعادوا من عمرة احلويبية 
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 .(269)( من السجة السابعة إىل خيه لكن شوكة بجي إ ايي  هبا

، اــم شــن املســ مون ه ــوم م العجيــا عــىل  صــون خيــه املجيعــة

ر  صـن تِ كان أول  صوهنم افُتـوف خذل تت اوى  صجًا بعو  صن )

اـم  ،لقي  ع يـ  مجـ  ر ـا فقت تـ وعجوه قت  حممود بن مس مة، ف ُ  ناعم،

 .(270)( بن أ  احلقيقا صن  ،القموص

موال ، و از من األن  صوهنم ما افتترمِ  ملسو هيلع هللا ىلصوملا افتتر رسول اهلل 

آخر  صون أه   االمل، وكانوالس    م الوطيِر  صجي   ما  از، انت وا إىل

 .(271) عرشة لي ة بل  ملسو هيلع هللا ىلص، فحارصهم رسول اهلل اخيه افتتاً  

ــ تــو إذا أيقجــوا باو كــة ســ لوه أن يُ  ، قــن دمــاءهمهم، وأن حيس ري  سس

ـ : ـاقـو  ـاز األمـوال ك    ملسو هيلع هللا ىلصوكـان رسـول اهلل  ،ف عـ   ،ُــاةس ونس  ،ق  الت 

، ي  تس والكُ   ي  إال ما كان من ذس  ،م صوهِن  وعي س بةس
ف ـام سـم   ،  احلصـجنجِ

يسـ لون   ملسو هيلع هللا ىلص رسـول اهلل  قو صجعوا ما صـجعوا، بعثـوا إىل وس هبم أه  فس 

ف عـ ، ف ـام نـ ل  ،وا لـ  األمـوال  ـحيقن دمـاءهم، وخُيس أن هم وري  سس أن يُ 

أن يعام  م يف األموال عـىل  ملسو هيلع هللا ىلصأه  خيه عىل ذل ، س لوا رسول اهلل 

فصاحل م رسـول اهلل  ،وا رُ مس الجصا، وقالوا: نحن أع م هبا مجكم وأع  

فصـاحل   ،أخروجـاكم ا إذا شـنيجا أن نخـروكمعىل أنّ  ،عىل الجصا ملسو هيلع هللا ىلص
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 .(272)   عىل مث  ذل وس أه  فس 

وال ريب أن او يمة التي أصاب  بجي إ ايي  يف خيه قل  عـىل 

ـ كياهنم العسـكر، يف اجل يـرة قلـاءً  ـ"، ف ـاء هيـود اتام  يُ بـون  " وس فس

وا إىل اإلسـالم، وأخـههم عُ ى بعو ما دُ رس وقات  هيود واد، القُ ، األمان

، ســ موا أ ــرزوا أمــواوم، و قجــوا دمــاءهمأهنــم إن أ ملسو هيلع هللا ىلصرســول اهلل 

حموودة، انت      بن ال ريقن معركة  بس ِت ، ف ام أبوا نس و ساهبم عىل اهلل

 .(273) واستس م هيود تيامء، وةج  م  الصباح بسقوط الواد، الي ود، عس 

بركــال "وت ميـذه  "المــانس"وهكـذا تبــن لجـا أن ادعــاء املسترشـق 

، ن غ وة ومل يكـن انتصـارًا ل مسـ منأن ما  و  يف خيه مل يك "أمحو

ر إال حماولـة جتميـ  صـورة ، لـيس لـ  مـهادعاء باطـ ، وزعـم كـاذع

 .  الي ود

أن  ؛من أكـه املواقـ "ـ:  كام يقول هيك  ـب  لقو كان  غ وة خيه 

، امــن أقــوى الُوايــا اإل ايي يــة ب ًســكانــ  عــوع الي ــود يف خيــه 

كــان املســ مون مــؤمجن ب نــ  مــا ، وأن اوأكثرهــا ســالً   وأوفرهــا مــاالً 

بقي  ل ي ود شوكة يف شب  اجل يرة فسـتة  املجافسـة بـن ديـن موسـو 

دون متام الغ ب وم، لـذل  ذهبـوا مسـتقت ن ال  والوين اجلويو  ايالً 

ووق   قريش ووق   شـب  و يـرة  ،يعرف الرتّدد إىل ن وس م سبيال
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ـِمـ تـو لقـو كـان  ،العرع ك  ا متُ عة إىل هـذه الغـ وة ن ن قـريش مس

وكان كثريون مـن قـريش  ،غ ب في اتيرتاهجون عىل نتاي  ا وملن يتم ال

ف مـن قـوة  صـون رِ يتوقعون أن توور الـوايرة عـىل املسـ من، ملـا ُعـ

ُـول ممارسـة أه  ـا ل حـرع خيه وقيام ا فوق الصخور واجلبال، ولِ 

 .(274) "والقتال

جــوا قــو مُ و ـ زعــم الكاتــبكــام  ـاــم أ، رشف اســرتده هيــود خيــه 

عــىل زراعــة  ملسو هيلع هللا ىلصباو يمــة عــىل أيــو، املســ من، وصــاحل م الرســول 

،  من بحق إخـراو م مج ـا متـو شـاؤوا، م  اال ت اأ ل مساألرح

، جوا صــاغرينعا تقتلــي  مصــ حة الــوعوة اإلســالمية، فــ ذ ســب مــ

 .لي ود امل اورون لس ُان املس من  اخِل وعىل أار ذل  أُ 

عىل الجصـا مـن نتاو ـا، إال  ومك  هيود خيه ي رعون األرح"

أن بغلاءهم ل مس من مح ت م عىل اقرتاف بعض اجلرايم، فقو اغتي  

  عس وِ رو  من األنصار، وفُ 
خالفـة أبيـ ،  يفيوا عبو اهلل بن عمـر  (275)

  هيـود خيـه عامس  قوكان  ملسو هيلع هللا ىلص: إن رسول اهلل فخُب عمر الجا  قايالً 

                                      
 .394 ص ، ياة حممو( 274)

ـاعووـا  الر  ـ: ب تحتن ـ  عُ وس ال س  (275) وـ  فيجق ـب الكـا والقـوم إىل غ مـن اليـو أو الر  س 

عاء مث  و  أفوع وامرأة فس     ُو ورس  ،ةعس  س ة والص  عس  س ة مث  الج  عس وس وذل  املوض  ال س  ،اجلانب األين

املصـباح املجـري يف  وقال ابن األعرا : األفـوع الـذ، يميشـ عـىل ف ـور قوميـ . ،أمحر ومحراء

املكتبـة ، 2/464 هـ(770 نحو مو بن عل ال يومي )املتوىف  أمحو بن حم، غريب الرشح الكبري

 .بريول –الع مية 
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ـعىل أن نُ  ـوا عـىل عبـو وس خرو م إذا شنيجا، وقـو عس عوا وس اهلل بـن عمـر ف س

ـ هم عـىل األنصـارّ، وِ و  كام قو ب غكم، م  عس ، يوي   ، ال نتـ  أهنـم قب س

.. فمــن كــان لــ  مــال بخيــه  غــريهم أصــحاب ، لــيس لجــا هجــا  عــوو  

 .(276) "ي ود، ف خرو مالف ي حق ب ، فإين فر  

رل شب  اجل يرة العربية من غـورهم    وهبذا انكنل شوكة هيود، وطُ 

، بعـو تو س ُان اإلسالم عىل ت   البقعة، وعم ا بجورهوام، وروس م

ـو ولون ع ي ا  يجـًا مـن الـوهر أن كان الي ود يصولون ن ، فسـبحان مس

   .ن عبادهن يتاء مِ مس    األرحس يورِ 

املسترشقن وعمالي م، ويجكتـا ت ويـرهم وهكذا تتبود أكاذيب 

 حلقايق التاريخ.

 من اخلذالن.ـ تعاىل ـ ونعوذ باهلل 

ََ إللَّها أنه     اأشهَهُد أل ه   ،بحاَنَك اللَُّهمَّ وِبَحْمِدكُس» َُُك وأوه      ،إله ِِ ََف َأْسه

 .«إليك

 .َِبوصْح آلَ ىوعَل حممٍد نانبيِّ ىعَل موسلِّ اللهمَّ لِّوص

 

***   ***   *** 

                                      
  .260 ، ل غ ايل صفق  السرية( 276)

، أهِ  خيه عىل  قصةو وـم أخرو ـا البخـارّ، يف  «عمـرس »إوالء ام ، «عبو اهلل بن عمر»تعو 

وطِ صحيح ،    ُ طس ع  الرش  س رتس ا اش  ِة إذيفإِذس عس ارس ُت س ا ِشني ُ  أس  املُ س و  رس ، مـن روايـة 2730، رقم خ 

 مال  عن ناف  عن ابن عمر.
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 املراجـــ 
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***   ***   *** 

 

 

 



 

 ـ 222 ـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـ 223 ـ 

 ملوضوعاتفهر  ا

 الصفحة وعــــــــــــــــــاملوض

 5  م دمة

 15  أض  َ ع  مقرتً   لوترت  ومنهجِ:  لفق   ألول

 16 : مصادر الكتاع متبوهةأوا

 18 ل مسترشق مكسيم رودنسون " ياة حممو"كتاع  ـ1

 22 «وولو زهير»لـ  «دراسال إسالمية»ـ كتاع 2

 23 «مرو يو »ـ آراء املسترشق 3

 24 «المانس»كتابال املسترشق املجرص   ـ 4

 25 "وليام موير"ل مسترشق  " ياة حممو"ـ كتاع  5

 25 "برنارد لويس"كتابال وآراء املسترشق 

 30 : مج ج الكتاع  ايف قواعو البح  الع مي الج ي  رتثرتني

ما، ام التام  الت ييو وا1  31 ـ اعتقاد أمور وتكوين آراء مقو 

ـــتامد 2 ـــ االع ـــال ـ ـــال إلاب ـــىل االفرتاضـــال والتخميج ع

 التب ال التي يثريها

 

32 

 36  ـ رد  األخبار والروايال الصحيحة دون   ة أو برهان3

ـ برت الجصوص واوت اء الروايال خلومة أغـراح دفيجـة،  4

ه احلقيقة   تتو 

 

39 

ـ امل ازفــة والتعمــيم، مــ  عــوم حتــر، الوقــة يف إصــوار  5

 األ كام

 

42 

 45 ُجس  ـ خاصة ـ ل وراسال اإلسالمية مج ج مص



 

 ـ 224 ـ 

 49 ×  لفق   لثرتي: ابهرت  ح ل  رتال  و ليت ل

 50 أوال: الُعن يف ربانية الوين اإلسالمي

 53 فرية باط ة

 61 اانيا: العبادال اإلسالمية وجمام ة الي ود

 66 االثا: اإلحياء ب ن رسالة اإلسالم حم ية، خاصة بالعرع

 69 بن التتكي  والت اه  ×و رابعا: نبوة حمم

 76 ×خامسا: الجي  من عصمة الجبي 

 82 وعبسوة الص يب ×سادسا: التسوية بن الجبي 

 83 من هم القويسون عجو الجصارى؟

 86 املع  ة والكرامة واالستورا 

 89  لفق   لثرتلث: ابهرت  ح ل  ل يَن و لسنة

 90 أوال: مصور القرآن الكريم

 99 لقرآن والسجة بن احلقيقة واألسُورةاانيا: أخبار ا

 102 االثا: التتكي  يف عوالة الصحابة ريض اهلل عج م

 110 رابعا: التُاول عىل الصحابة بالسب والتتم

 113 خامسا: الُعن يف سالمة أ ادي  الصحيحن من الكذع

 117 سادسا: رد األ ادي  الصحيحة بوعوى فال ت ا ل عق 

 127 قريةة ومبوأ القصاص العادلسابعا: و اء بجي 

 134 تُاول وبذاءة عىل ع امء املس من

 136 دعوة مغرضة باط ة 



 

 ـ 225 ـ 

 139 اامجا: ادعاء أن بجي أمية كانوا يت عون وض  األ ادي 

ن بيُت  ِمن زوا  ال يسرِمي اآلخرين باأل  ار  142 مس

 149   لفق   لي اع : ابهرت  ح ل  لسية  لنب ية

السرية الجبوية مـن مجةـور وا ـو لجبـوة حممـو أوال: دراسة 

× 
150 

 

 152 اانيا: إاارة التب ال والتكو   ول السرية الجبوية 

 153 االثا: الُعن يف عوالة كتاع السرية الجبوية ومؤرخي ا

 154 ى ع ي  ابن إسحاق امل رتس 

 155 ابن إسحاق يف مي ان الع م والع امء

 166 الي ود ا ام ابن إسحاق بالتحام  عىل 

 171 من أين ع  ابن إسحاق مادت  يف كتاع السرية؟

يف نةـر  -أمث ة من القص  التاي  يف عرصـ ابـن إسـحاق 

 الكاتب ـ

 

173 

 175 الرواية عن أبجاء الي ود الذين أس موا

 178 رابعا: تل ي  ومغالُال  ول تاريخ تووين السرية الجبوية

 183 الرسول والي ود خامسا: التتكي  يف وقوع  روع بن 

 187 سادسا: ادعاء أن او رة الجبوية كان  هروبا

يف غ واتــ   ×ســابعا: التتــكي  يف أن اهلل أيــو الرســول 

 باملع  ال 

 

191 

 193 اامجا: إاارة التكو   ول صحي ة املويجة



 

 ـ 226 ـ 

 197 "دستور املويجة"االعرتاح عىل وصا الصحي ة ب هنا 

   199د مل تتبن وم نبوة حممو تاسعا: الكاتب ي عم أن الي و

ع القرآن؟  ق  ونكذ   201 ه  نصو 

 204 ؟!!؛ أم خيانة وغوربجو قريةة .. بُولة وش ادة

 209 عارشا: غ وة خيه .. وأكاذيب ومغالُال 

 215  ملي جع 

 223 اهيس  مل ض عرت 
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